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Nr. 49. 1881.

Nunt a principelui mostenitoriu.
B r a s i o v u 10 Maiu/28 Aprile 1881.

Astadi se petrece in prim’a capitala a monar- 
chiei austro-ungare actulu cununiei printiului mos
tenitoriu Rudolf cu tener’a si gratiâs’a princesa 
Stefani'a de Belgi’a. Bucuri’a, ce-o semte fiacare 
părinte, candu cerculu familiei sale se maresce prin- 
tr’o noua, multu promitietâria aliantia matrimoniala, 
o serntu adi indoitu Maiestățile Loru augustii pă
rinți ai archiducetai-mire, că>ci acesta unicu descen
denta alu Loru in lini’a barbatâsca este chiamatu 
odata de a conduce acestu mare imperiu, ale căruia 
destine sunt strinsn legate de acele ale inaltei fa
milie domnitâre.

Tocmai acâst’a strinsu legatara, ce unesce sârtea 
Dumnitoriului si a familiei sale imperatesci si re
gale cu sârtea imperiului, in a căruia frunte sta, 
face câ bucuri’a dilei de astadi sâ se comunice si 
popâreloru de sub sceptrulu habsburgicu si câ spe- 
rantiele, ce le nutresce augustulu monarchu pentru 
viitoriulu iubitului seu fiiu, sâ fia si sperantiele 
loru.

Multe si mari sunt datoriele si grijile unui 
Domnitoriu, si grea este cu deosebire missiunea unui 
Domnitoriu alu Austro-Ungariei. Acâst’a a espe- 
riat’o ausgustulu părinte alu principelui Rudolf de 
ajunsu si de aceea a fost un’a din dorintiele sale 
cele mai fierbinți, câ printiulu sâ ’si iâ o coasârta, 
care prin crescerea, insusirile ei frumâse, prin spi
rit ulu si nobleti’a ani mei sale, se-i p6ta fi odiniâra 
o stea lucitâria pe cărarea spinâsa a domnirei.

Printiulu Rudolf si-a alesu consârt’a după do- 
rinti’a animei sale si alegerea lui n’a potutu fi 
mai nemerita, pentru câ se satisfaca pe deplinu 
dorintieloru si sperantieloru, ce erau legate de a- 
cestu pasu. Princes’a Stefani’a de Belgi’a este 
dotata cu tâte virtuțile, cari potu impodobi fruntea 
viitdrei imperatese, ea posede farmeculu, care pâte 
se câștige simpatiile tuturoru. Câ fiica a regelui 
Leopold II si a reginei Măriei Henriette a Belgiei, 
potemu dice, că tener’a princesa câștigase deja a- 
ceste simpathii inca inainte de a sosi in capital’a 
Austriei. Famili’a regala a Belgiei se bucura in 
mesura egala de cea mai mare iubire a poporului 
belgianu si de cea mai mare stima in concertata 
dinastieloru europene. Regele Belgiei este privitu 
câ unu modelu de Suveranu iubitoru de dreptate si 
de libertate, ear’ tiâr’a tai câ un’a din cele mai 
inaintate si fericite.

Legatur’a familiara, in care a intratu casa 
austriaca prin alegerea printiului mostenitoriu este 
de bunu auguru pentru acâsta monarchia. Prin
cipiile liberali si drepte, cari au condusu pe intie- 
leptulu Rege Leopold I alu Belgiei si cari conducu 
adi pe fiiulu seu, suntu si pentru eas’a domnitaria 
a Austro-Ungariei singurulu 'radiemu, pe care nici 
o tempestate nu ’lu pâte sgudui si care este ga- 
ranti’a cea mai puternica pentru viitâri’a prosperare 
a acestei monarchie poliglote. Numai in libertatea 
si in fericirea diferiteloru natiunalitati, cari ilu 
compunu, zace adeverat'a taria a acestui mare im
periu.

Principele mostenitoriu a datu deja dovedi, câ 
scie apretiui pe deplinu acesta adeverii si actulu 
cununiei sale, ce se va sevârsi astadi cu pompa 
estraordinaria in Vien’a, contribuie a mari numai 
sperantiele popâreloru monarchiei in viitoriulu 
mostenitoriu alu tronului.

Intre popârele, cari sperâza astfeliu si a cărora 
omagiale urări do fericire acompaniâza pasulu au
gustei parechi princiare, Romanii nu.sunt cei din 
urma. Nu, archiducele Rudolf a aflata negresitu 
dela eroiculu seu unchiu, câ totdâuna, candu era se 
documenteze credinti’a cătra tronu si devotamentulu 
câtra patria,Romanii din Ardealu, Ungari a si Bu- 
coviu’a au fost intre cei d’antai; soldatii romani au 

fost intre. cei mai bravi si stindartele regimente- 
loru romane au fost incununate cu gloria.

Nici cea mai mica umbra se nu turbure seni- 
nulu si bucuri’a acestoru dîle de serbatâre. Si 
Romanii, uitandu de amaratiunile dîlei, tramitu ru
gile loru cătra Atoputintele, câ se binecuvinte ca- 
satori’a, ce-o incheia adi mostenitoriulu tronului, 
spre fericirea tai, a augustei sale familie si a po
pâreloru, asupra cărora va fi chiamatu odata a 
domni !

Solidaritat e.*)

*) A se vede Nrii 84, 100, 101, 102, 103 si 104 
ai „Gaz. Trans.“ din anulu 1880 si Nr. 4, 5, 7, 8, 10, 12, 
13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 
30, 35, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47 si 48 din 1881.

Eed.

Brasiovu, ia Aprile a. c.

Solidaritatea naționala nu se face prin aceea, 
că se decretâza in adunari, — diceamu in primulu 
din articulii, cari pârta acesta titlu — ea recere 
o munca neobosita politica si trebue se fia inve- 
tiata si practicata multu timpu, până ce se ne dâ 
fructele dorite. Dâca este asia, atunci cine se iâ 
initiativ’a acestei neobosite activitati, cine se iu- 
strueze poporulu asupra adevorateloru sale interesse, 
cari ’i dictâza cu voce imperativa: se fia un’a in 
semtirile, cugetele si faptele sale ?

Negresitu, că trebue se esiste unu fundamenta, 
pe care sâ se pâta construi marele edificiu alu so
lidarității natiunale si acestu fundamenta nu pâte 
fi decătu legatur’a fratiâsca d’intre fiii aceluia-si 
poporu, cari au acelea-si interese, acelea-si dorintie 
si aspiratiuni, in scopulu de a lucrâ cu poteri unite 
spre binele si fericirea loru si a natiunei. Acâst’a 
legatara fratiâsca, acestu pactum conventum l’au 
incheiatu cu poporulu fii cei mai inteligenti, cei 
mai distinși si devotați binelui natiunalu pe cam- 
pulu Libertății la 3/15 Maiu 1848.

Ori-ce legătură, ori-ce pactu se pâte sustienâ 
numai printr’o stricta observare si o minutiâsa a- 
perare din partea celoru ce l’au incheiatu; si pentru 
câ sâ se ajunga acestu scopu este de lipsa, câ cineva 
se veghieze asupra esecutarei consciintiâse a tai. 
Acâsta missiune a avut’o partid’a naționale. Unu 
pactu natiunalu se pâte increde numai unei partide 
naționale, care trebue se fia incarnatiunea voin- 
tiei naționale.

Multe a esperiatu poporulu romanu dela 3/15 
Maiu 1848 incâce, de candu s’a infiintiatu Ipartid’a 
naționala romana cu missiunea, câ se lupte pentru 
aperarea si asigurarea limbei si a nationalitatii 
nâstre; cele mai triste esperiintie le-a făcuta inse 
atunci candu in fați’a periclului a trebuita sâ se 
convingă, că partid’a, chiamata se ’lu apere 
nu era pregătită, era divisata si fara conducere si 
nu puta sâ se presente pe campulu de lupta la 
loculu siola timpulu cuvenita.

Multele neajunse ale desvoltarei nâstre politice 
potu se esplice acâst’a aparintia intristatâre, dâr’ 
nn potu schimbă nimicu din adeverulu, că dâca la 
1865 nu amu fost considerați de unu factoru po
liticii cu greutate in cumpen’a eveneminteloru, caus’a 
principala a fost că nu ne-amu potutu presentâ ina- 
intea lumei c’unu partidu compactu si forte natio- 
nalu si dâca Maghiarii dela 1867 incâce n’au fă
cuta nici-o încercare seriâsa de a se impacâ cu noi, 
a fost de vina nu numai intoleranti’a loru, ci si 
slabitiunea orgauisatiunei nâstre interiâre; ei vedeau 
că nu au de a face c’unu partidu puternicu, ci nu
mai cu nesce fracțiuni, cari aci portau unu carac- 
teru confessiunalu, aci unulu politicu, dâr’ nu stau 
in nici-o legătură seriâsa intre sine.

Ce impressiune au potutu face asupra contrari- 
loru noștri s. e. unii câ aceia, cari astadi se adunau 
ca se strige in gura mare contra nedreptatiloru, 
ce apesau poporulu, ear’ mane unulu câte unulu 

mergeau sd se caciulâsca Înaintea âmeniloru dela 
putere ? Si ce respecta ne voru stârce nesce âmeni, 
cari voiescu se faca din servilismulu secularu o vir
tute, cari sunt cutezători pbna la nerușinare candu 
se afla fația de ai loru, dâr’ tremura câ vârg’a 
candu li se infațisiâza câte unu solgabireu de un- 
guru cu Kalpak si cu pinteni ?

Din norocire inse acestu soiu de âmeni sunt 
numai tresthia usiâra ce-o arunca la suprafața vi- 
tregitatea impregiurariloru in cari traimu. La 
fundu ap’a este limpede si este legionu numerulu 
acelor’a atătu din clas’a inteligenta, cătu si din 
poporu, cari nu ’si uita nici unu momentu de 
demnitatea loru romanâsca, ci stau la o parte numai 
desgustati de ceea ce vedu si audu.

Până candu inse se mârga lucrurile totu asia, 
până candu se mai suferimu câ onârea si interes- 
sele nâstre naționale se fia espuse mai multu jocului 
intemplarei, ambitiuniloru si passiuniloru mici si 
iguorantiei ?

Numai este nici unu momentu de perdutu. 
Partid’a naționala trebuie sâ se redice la valârea, 
ce-o pretinde gravitatea timpului de fația. Numai 
ea pâte face finita starei nâstre anomale interiâre, 
numai ea pâte dâ vocei poporului nostru acea 
greutate, de care are lipsa câ se fia audita. In 
giurulu principieloru sale trebue sâ se adune tâte 
elementele bune si sanatâse din poporu. Toți Ro
manii binesemtitori, cu deosebire cei cu positiune 
independenta, trebue se dâ concursulu loru cu de
plina seriositate si sinceritate spre a face possibila 
grav’a opera a organisarei si disciplinarei acestei 
partide.

Până ce nu se va adună representanti’a legala 
a natiunei romane, care se formuleze o noua pro
grama natiouala, partid’a naționala sta pe bas’a 
programei dela 1848, care si-a aflata espressiunea 
si in legea pentru egala indreptatire a natiunei ro
mane dela 1863.

In conformitate cu acâsta basa de dreptu 
partid’a naționala trebue se observe o atitudine 
curatu nationalu si de aceea ea trebue se stâ peste 
confessiuni si se apere numai interessele generale 
natiunale, interessele limbei, ale natiunalitatii si 
ale culturei poporului romanu din aceste tieri.

Pornindu pe acâst’a cărare, printr’o neobosita 
activitate desvoltata cu scopu de a lumină si a aperâ 
poporulu, in contra tuturoru releloru la cari se 
vede espusu, vomu ajuuge la acea trâpta a solidari
tății de unde apoi vomu potâ conduce poporulu 
nostru cu mana sigura in portulu, unde se ’si afle 
salvarea esistentiei si fericirea s’a.

Fia câ luptătorii noștri, avendu înaintea ochiloru 
esperientiele trecutului si periculele ce ne amenintia 
in viitoriu, se ’si dâ man’a in sinceritate si se ’si 
unâsca poterile, pentru câ, cum dorea fericitulu 
Iancn „se scâta cu arm’a legei drepturile natiunei 
nâstre!“

Cronic’a evenimenteloru politice.
Cetimu in „Luminatoriulu*  din Timisiâr’a :
„In s i n â d e 1 e e p a r c h i a 1 i din A r a d u 

si Caransebesiu s’a datu unu casu de adeverata 
iubire fratiâsca si lealitate intre 
bisericele romane, adeca: intre cea gr. catolica 
si cea gr. oriental a. Itastritatea Sa dlu 
episcopu alu diecesei gr. cat. din Lugosiu Dr. 
Victoru Mihali a facutu o representatiune 
câtra Maj. Sa Regele cerendu-i prâ gratiâs’a 
autonsare d’a redă gr-orientaliloru, 
tâte sessiunile parochiali si 
școlari, câte sunt proprietatea 
gr. - orientalilor u, dâr’ folosite 
de greco-catolici. Motivarea acestei 
representatiuni isvoresce din anima adeverata 
nobila, morala si petrunsa de spiritulu ade- 



veratei iubiri fratiesci, ce formâza o pâtra scumpa 
in cor6n’a bisericeloru romane. Adecă Ilustritatea 
Sa, dlu Episcopu Alihali sustiene, cumcă aceste 
procese decurgu in modu prea inversiunatu intre 
litiganti si contribuescu multu la conturbam 
dragostei si fratietatii intre 
credintiosii ambeloru con
te s s i u n i. Ministrulu de culte alu tierii, 
prin ordinatiunea s’a cu datu 8 Aprile a. c. nr. 
20,349 incunoscintidza despre acestea pe domnii 
episcopi gr.-or. din Aradu, Timisi6ra (celu serbescu) 
si din Caransebesiu, si-i provâca a esmite corni 
siunile preopinate spre faptic’a realisare a predării 
posessiuniloru, âra episcopii derivandu caus’a la 
sin6de, acestea prin comissiunile loru au opiniunauu 
a se luă la cunoscintia si a se primi acestu mara- 
nimosu faptu.

„Ce faptu frumosu ! Ore nu va află elu imi
tare intre fiii acestoru biserici pe t6te terenele si 
in t6te căușele de cârta, desbinare si controverse 
intre densii ? — Unu ou de pasci mai frumosu si 
mai genuinu, de cătu acest’a ce-lu tramise dlu 
Episcopu Mihali fratiloru fii ai sei sufletesci si 
suroriloru biserici, — abiâ se p6te închipui!“

Republic’a francesa continua inca cu tramiterea 
de trupe inAfric’a nordic u, unde se afla 
pen’acum abia o suta de mii de dmerii. Ocuparea 
orasiului Bizerta, de unde capital’a regentiei 
tunisiene, p6te fi lesne amenintiata, a inceputu se 
ingrigâsca pe beiulu seriosu. In privinti’a dispo- 
sitiuniloru, ce le va luă guvernulu francesu pentru 
assigurarea intereseloru sale in acâst’a parte a con
tinentului africanu, nu se scie inca nimicu siguru. 
Kbln. Ztg.“ raportâza, că s’a tienutu unu consiliu 
de miniștri in acestu scopu; inse nu s’au pututu 
fixa inca garanțiile, ce va trebui se le dă beiulu 
pentru siguranti’a granitieloru Algeriei si a inte
reseloru francese in Tunis. Atătu este inse siguru, 
că trupele francese nu voru parași teritoriile ocu
pate, până ce beiulu nu va da garanțiile, ce i-se 
voru cere. Totu acestu diaru pretinde, că miniștrii 
credu, că aceste garanții nu se potu obtienâ, decătu, 
dâca se va anecsâ o parte din Tunis si dâca acest’a 
va fi pusu sub protectoratulu Franciei.

Ocuparea orasiului Bizert’a, care se afla abia 
30 chiloinetri departe de capital’a Tunisului, a facutu 
si pe A u g 1 e s i, se fia mai cu atențiune la cele 
ce se petrecu in Tunis. Ei afla, că francesii mergu 
prea departe, pentre aceea năile de resbellu anglese 
au si sositu in portulu dela Goletta, de siguru 
pentru a aduce francesiloru aminte, că Angli’a inca 
esiste, si că nu este de locu dispusa a lasă, că 
Franți’a se faca in Tunis ce-i va conveni numai 
ei singure.

Din insul’a M a 11 'a se anunoia, că au sositu 
acolo trei corăbii încărcate cu efectele -ele mai 
pretiâse ale beiului. De asemenea se anuncia, că 
aci s’ar’ fi inceputu repararea unui edificiu mai 
mare pentru primirea acestuia in casulu. candu s’ar’ 
vedâ constrinsu se parasâsca Tunisulu.

Redactorele diarului le „Midi Republicain", 
care apare in sudulu Franciei, d. Leon Taxille, 
recunoscutu că s riitoru aati-clericalu, a primitu 
urmatbrea scrisâre dela generalulu Garibaldi: 
„Iubite Taxille ! Franci’a, de si o Republica, totu 
este bântuita de Choler’a clericala, contra careia 
lupta cu atăta faria si care este caus’a actualeloru 
desbinari intre ambele tieri surori. Spuneți inse 
fratiloru noștri republicani din Franți’a, că suntemu 
si noi aci, spre a îngriji, se nu fia rupte legaturile 
fratiesci, cari trebuie se ne undsca. Sunt, pentru 
t6ta viâti’a, alu d-tale amicu. O. Garibaldi.

Scirile din Petersburg sunt de acordu in a ne 
spune, că in fine s’a luatu in c o n s i 1 i u 1 u 
T i a r u 1 u i o decisiune in privinti’a proximeloru 
mesuri guvernamentali. La cea din urma confe- 
rintia, tienuta in O a c i n ’a, a luatu parte Tiarulu, 
marele duce Vladimir, contele Melikoff, Miljutin, 
Abaza, Giers, Ignatieff, Nabokoff, Nicolai si Pobe- 
donceff. Tiarulu a propusu spre desbatere cestiunea 
relativa la unitatea in administratiune. Resulta- 
tulu desbateriloru a fostu, că s’a luatu o decisiune 
unanima in favbrea unitatii adminis
tra t i u n i i, care are sâ-se faca in consiliulu 
ministriloru sub presiedinti’a unuia dintre densii a- 
lesu de colegii sei. T6te propunerile in consiliulu 
de miniștri voru fi luate cu unanimitate ; in ca
sulu contrariu va avă se decidă Tiarulu, si miniș
trii lasati in minoritate voru avă sâ-se retraga: 
S’a decisu mai departe, că acelu ministru, ale că
rui propuneri au fostu respinse de trei ori sâ-se 
retraga. Rapprtele septemanari, ce avea se le dd 
Tiarului fiacare ministru separatu, se voru așterne 
de aci înainte consiliului de miniștri. Cestiunea 

convocării representantiloru poporului a fostu ame- 
nata deocamdată, va veni inse in curându la des
batere.

Cărmuitorii statului dela Neva voru trebui se 
pună in lucrare cătu se va pută mai curându mo
destele reforme in privinti’a căror’a s’au intielesu, 
debrace manifestatiunile nihiliste devinu pe dî ce 
mergd totu mai numerbse. Proclamatiu- 
nile revoluționari se ivescu acum 
in t6te părțile imperiului până si in provinciile bal
tice, cari până aci fuseseră crutiate. Nu trece nici 
o dî, că in Moskva Kiev, Odessa si chiaru in orasie 
de totu mici se nu se gasâsca pe ziduri procla- 
matiuni de ale diarului „Narodnaja Wolja*.  S’au 
aflatu proclamatiuni de acestea si prin casarmele 
militari după sobe, mai departe s’au aflatu prin 
buele de lemnu ce se obicinuesce a-se dărui la 
Pasci. Cele mai multe din persOnele inalte au 
primitu proclamatiuni nihiliste redactate intr’unu 
tonu de totu obraznicii. Lumea s’a dedatu acum 
asia de multu cu asemenea proclamatiuni, incătu ni
micu n’o mai iritâza.

Din B e 1 g r a d u se anuncia, că „Monitoriulu 
of.“ publică conventiunea încheiata cu 
d-lu de Bontoux pentru constructiunea drumuriloru 
de feru serbesci. De asemenea se scrie „Corr. polit.“, 
că ultimulu consiliu de miniștri a primitu t r a- 
tatulu de comerciu incheiatu cu gu
vernulu din Vien’a, care este gata pentru subscriere.

Parlamentulu i t a 1 i a n u, după desbaterea 
interpelatiuuiloru Odescalchi si Rudini in privinti’a 
resolvii necoustitutionale a crisei ministeriale, care 
se incheiă cu unu votu de încredere pentru cabinetulu 
Cairoli-Depretis reluă desbaterea asupr’a refor
mei electorali. Desbaterea generale se 
încheia cu o vorbire a d-lui Depretis in favârea 
acestei reforme. —

Din Maramuresiu 6 Maiu 1881.

Onorabila Râdactiune! Unu semnu de bunu 
auguru este, că eri Joi in 5 a 1. c. s’au adunatu 
in S i g h e t i cei mai inulti fruntași ai poporului 
romanu din Maramuresiu, cari numai au potutu 
veni pentru greutățile departarei locuriloru, deși 
numai cu vr’una, doue dîle mai îna
inte s’a facutu cunoscutu tutu- 
roru tempulu adunare i, la o con- 
fenntia, in care sâ se decidă, că 6re tramite se 
voru delegați si din partea cercuriloru alegetorie 
romanesci maramuresiane la conferenția din Sibiiu 
dela 12 Maiu a. c. a toturoru alegatoriloru ro
mani din Transilyani’a si părțile ungurene pentru 
atitudinea loru la alegerile procsime si pe viitoriu 
si ddca se voru trâmbe sâ se aldga. Facându-se 
conferinti’a după tbte recerintiele parlamentari dis- 
cussiunile curseră in armonia si decisiunile se fă
cură cu unanimitate. De si processulu conferintiei 
a fostu lungu si desbaterile lui estinse, caracteris
tica lucrului e, că accentuandu-se dela inceputu si 
in totu decursulu desbateriloru solidaritatea națio
nala si pnvindu la discussiuuile, provocările, pro
punerile si decisiunile armonice : cu totii ne amu 
insufletitu pentru interesele romane si de princi- 
piulu de viâtia, principiulu puru romanescu de tot.i 
asia priceputu si semtitu. Eaca ddr’ accentuatu: 
pentru aceea amu venitu, asia amu facutu si asia 
voimu se fia.

Din aste principii purcediendu conferenti’a a 
alesu pentru trei cercuri electorali (a Visleului, a 
Siugatagului, cercuri puru romane, si a Sighetiloru, 
unde alegatorii romani sunt in nurneru aprbpe e- 
gali ou alegatorii de alte nationalitati la olalta 
siese delegați : pe R. D. Mihai'u Kbkânyesdy ad- 
ministratorele oficiului vicariala, pe Dd. depu- 
tati dietali: Petru Mihâlyi si Basiliu Iurc’a, pe 
Dd. advocati Dr. Ioanu Mihaiyi si Georgiu Rednicu 
si pe M. 0. D. Vasiliu Joody prot. on. si paro- 
chulu Vadului si 1 tramite că pre delegați ai Ma- 
ramuresiului la Sibiiu.

Spiritulu solidariu de coactiune naționala s’a 
observatu si după conferenția, candu cu totii fura 
invitați si ospetati de cătra D-lu advocatu Dr. Io
anu Mihâlyi la ujina unde, la mesele așternute in 
doue odăi si încărcate cu beutura si mâncări multe 
si delicate — t6te discurarilo esprimau dorinti’a 
actiunei comune.

Maramuresianii, incatu Gestiunile si impregiura- 
rile loru sunt diferite totu-deuna au avutu o po
litica separata si propria a loru, incătuva diferitoria 
de politic’a altoru tienuturi, inse au simtitu totu- 
deaună si au voitu a lucră că"romani leali. Acuma 
după tâta divergentia de voia de nevoia a lucruri- 

loru probdza, că ei inca făcu parte a corpului na- 
tionalu si semtiescu cu totii romanesce.

Dâ bunulu D-dieu, că acțiunea comuna se trium- 
feze si convingerea si curagiulu strabunn se fia 
viu in tbte acțiunile poporului romanu si in Mara- 
mnresiu că si airea.

Adeodatus.

Sinodulu diecesanu aradanu.
Din agendele siedintiei a dou’a dela 2 Maiu memorezu 

numai căteva puncte din raportulu comissiunei sinodale a- 
supra averiloru bisericești. Comissiunea laudata afla, că 
domnii protopresbiteri, ondre esceptiuniloru! nu si-au imple- 
nitu cu scumpetate datorintiele in ceea ce privesce aster- 
nerea socoteleloru bisericești, scolarie si fundationali; dreptu 
aceea propune si sinodulu decide, ca consistoriulu se pasidsca 
pena la procesu disciplinariu fașia de acei subalterni, cari 
se arata nepăsători cătra oflciele loru concrediute. — Pentru 
acoperirea speseloru sinodali si congressuali esistâ, inca dela 
inceputulu constitutiunalismului nostru, regul’a de a se in- 
cassă dela fla-care sufletu căte 3 cr. pe auu. Fatalitatile 
trecutului, cari ne mai amenintia si astadi, der' mai alesu 
erasi nepasarea orgaueloru bisericești a adusu cu siue se 
avemu resturi de dieci de mii, pre cari comissiunea amintita 
propuse a le descliiarâ de neincassabile. In puuctulu a- 
cest’a se ivi disputa de totu neplăcută, care trecil pena la 
personalități, din simpl’a causa, că nu s’au observatu cu tdta 
rigdrea nisce forme, de altmintrea nu neesseutiali, referitdrie 
la portarea socoteleloru. In fine se attrage atențiunea sena
tului epitropescu asupra conducerei socoteleloru, că pe veni- 
toriu se nu mai obviua cașuri de acest’a natura; er’ restulu 
propusu de neiucassabilu nu s’a stersu, ci s’a lasatu consis- 
toriului mana libera, că se sterga tax’a numita, deca siu- 
guraticile comune voru documentă, că intru adeveru nu suutu 
capabile se respuuda restulu datoritu.

In siedinti’a a IlI-a din 1 Maiu comissiunea epi- 
tropesca si-a finitu raportulu, din care se vede in genere, 
că organele insarciuate cu administrarea averiloru biserlcesci- 
scolare nu se afla la iualtlmea chiamarei loru; sinodulu in- 
druma pe consistoriu a stărui cu de adinsulu si a aplică 
tocmai si procesu disciplinaru contra celoru, cari uu’si voru 
implini cu acuratetia datorintiele.

Siediuti’a IV din aceea-si dl. Din raportulu co
missiunei bisericesci se vede, că in teritoriulu ce apartiene 
consistoriului aradanu iu anulu espiratu a crescutu popo- 
ratiunea cu unu bagatelu de 356 suflete, pre candu in tie- 
nutulu admiuistratu de const. oradauu poporatiunea 
a scadiutu in anulu trecutu cu inspaimantatdri'a 
cifra de 1089 credintiosi. In fați’a acestoru date, consis
toriulu facil sinodului propunerea, că prin singuraticile pro
topopiate, der' si prin fla-care comuna, să sa infîintieze 
reuniuni de contonire si in aceste preoții si 
invetiatorii să tiena prelegeri din toti ramii vieții poporului 
nostru, aratandu, că numai prin contenire se face omulu 
inoralu, si de aici apoi placutu lui D-dieu. Sinodulu des- 
batu propunerea consistoriului cu viu interesu si o primi de 
a s’a, rogandu pre acelasiu consistoriu, se intreprinda pașii 
necesari si să raporteze apoi la sinodulu procsimu despre 
resultatu.

Din mai multe părți s’a raportatu consistoriului, că pre 
di ce merge totu se inmultiescu coucubinatele. Si
nodulu aviseza pre consistoriu, se câștige date detaiate despre 
coucubinate si se raporteze procsimului sinodu.

Asupra diferiteloru preparatiuni, ce le au cei 58 elevi 
ai institutului teologicu se inciuge discus- 
siunea cu interesu. Uuii deputati dorescu să se observe 
uniformitate la primirea numitiloru elevi, er' alții desvdlta 
alte opiniuni. După ce P. S. S. Episcopulu arată, că e 
impossibilu a primi totu cu asemenea preparatiuni, d-lu Ba- 
besiu facil pe sinodu se spereze, că institutulu pedagogico- 
teologicu dela siese cursuri se va redicâ la optu si prin a- 
cest’a se va face destulu tuturoru asteptăriloru poporului. 
Dorimu se nu ne inBielamu I

Comissiunea verificatdria face raportn despre alegerea 
deputatului clericalii din cerculu Birchisiu. De o'ra-ce s’a 
insinuatu protestu, comissiunea propune, că alesulu A. Hamsea 
se ’si tiena mandatulu, der’ consistoriulu se cerceteze după 
caus’a protestului si se pedepsesca pe cei vinovati.

In siediuti’a V dela 4 Maiu comissiunea orga- 
nisatdria propune infiintiarea unui institutu dease- 
curarea reciproca a bisericiloru, scdleloru si a 
tuturoru edificieloru bisericesci si scolarie in contra 
focului. Propunerea acăst’a multu promitietdria 
a produsu discussiuue insufletita si in fine sinodulu 
decise: de 6ra-ce ideea se vede atătu de salutare sinodulu 
roga pe P. S. S. Episcopulu, să se pună in contielegere cu 
Metropolitulu si cu celalaltu d. Episcopu sufraganu, că in
stitutulu numitu se se infîintieze in comunu pentru intrega 
provincia metropolitana, ear’ respectivii ’nalti prelati se pro
pună măritului congresu realisarea ideei si, ddca ast’a nu 
s’ar’ pote efectui, atunci P. S. S. d. episcopu diecesanu se 



ast^rna catis’a la fiitoriulu nostru sinodu eparchialu spre 
mai departe deliberare.

Interessant’a petitiune (ar’ fi de doritu sb se publice) 
celoru vr’o 30 preoți, pentru introducerea cas- 
setdriei a dou'a a preotiloru, trecendu preste com- 
petenti’a sinodului, se aviseza la congressu.

Consistoriulu propune si comissiunea org. recomenda 
spre primire că, de 6ra-ce d-nii protopresbiteri suntu fdrte 
ocupați, se fia puternicitu consistoriulu a denumi in fiacare 
tractu căte o persdna; care se supraveghieze averile biseri- 
cesci si scolarie, pentru câ se nu se pericliteze nici unu cru- 
ceriu. Sinodulu considera de-o incurcatura inmultîrea ofi- 
cialiloru, de aceea lașa consistoriului mana libera se ajute, 
unde e neaperatu de lipsa, asecurarea averiloru numite.

Sinodulu a tieuutu d. a. a Vl-a s i e d i n t i a, in 
care mai antaiu s’a finitu raportulu comissiunei organisatbrie, 
după aceea s’a cititu raportulu despre activitatea consistorie- 
loru plenarie, apoi s’a luatu la cunoscintia repasirea referen
tului dela senatulu bisericescu si in fine veni comissiunea 
școlara prin raportoruln seu P. Gavrilette.

Viulu interesu ce ’lu-au dmenii noștri pentru aface
rile școlari s’a aratatu indata, că-ci abia în
cepuse d-lu raportoriu, si băncile salei se răriră fârte ; nu 
mai eiâ vorba acumu de fundatiuni, nici de alte cestiuni 
materiali, ci de biet’a sc61a 1 Aceste suntu lucruri secun- 
darie, se mergemu se mai sucimu o ligareta fina etc.

Din raportu am aflatu, că pe teritoriulu aradauu din 
14,215 copii de 6—12 ani au frecuentatu sc6i’a regulatu 
6564, er’neregulatu 2920 baiati, apoi din 11,918 fetitie de 
6—12 ani au frecuentatu regulatu 2605 si neregulatu 
4554; dela 12—15 ani suntu obligați 7530 baiati si 6564 
fetitie, din cari au frecuentatu regulatu 1503 baiati si 865 
fetitie. La Oradea mare au fostu deobligati dela 6—12 ani 
6666 baiati si 5832 fetitie, dela 12—15 ani inse 3269 
baiati si 2924 fetitie ; din cei d’antaiu au frecuentatu regu
latu 2892 baiati, 1923 fetitie, er’ din cesti’a 524 baiati si 
453 fetitie. La tâte aceste Te rogu, d-le redactoru, se bene- 
voiesci a face insu-Ti observatiunile cuviintidse, de ora-ce 
sinodulu nostru nu si-a redicatu vocea, apoi nu mi-ar’ stâ 
bine se vorbescu aici, deca am tacutu acolo.*)

Dela consistoriulu oradanu se arata regressu mare pe 
tereuulu scolaru ; comissiunea școlara propune, câ sinodulu se 
decidă a prelimina din cass’a epitropiei unu capitalu dresi- 
care, pentru a se dă imprumutu, cu conditiuni favorabile, 
la singuraticele comune pentru edificarea scdleloru trebuin- 
tidsâ ; dâr’ propunerea (totu in interesulu scdlei! ?) nu se 
primdsoe, de 6ra-ce contra ei au pledatu oratori mari; se 
avisdza inse consistoriulu, unde va află de lipsa, eb faca 
dispusetiunile cerute.

Din siedinti’a a Vil-a impartasiescu numai, 
că sinodulu a alesu de referințe la senatulu bisericescu pe 
d-lu profesoru de teologia, ieromonachulu Augustinu 
H a m s e a cu 28 voturi din 38.

Corespondentele.

Serbarea proclamatiunii Regatului.
Urmare si fine.)

VIII.

După plecarea Maiestatiloru Loru, se intocmesce corte- 
giulu de ducerea Cordneloru la Palatulu Rrgalu in ordinea 
urmacdria :

1. Pluton de tdte armele, avendu in frunte tâte musi- 
cile militari sub conducerea inspectorelui generalu D. 
Hubsch. 2. Veteranii dela '1848. 3. Ranitii ultimului res-
boiu. 4. Deputății săteni din divanurile Ad hoc. 5. Cola
nele purtate de doui generali asistați de către duoi coloneii, 
însoțite de cele 4 drapele decorate cu Steu’a României. 6. 
Trasurile curtiei pentru I. I. P. P. S. S. Mitropolit», d-nii 
Presiedinti ai Cameriloru si ministeriulu. 7. Inalt’a curte de 
casatiuue; curtea de compturi. 8. D-nii rectori universitati- 
loru si d-nii decani respectivi. 9. Curțile si tribunalele. 
10. Directorii scăleloru publice secundare sl primare si dele- 
gatiunea junimei universitare in siru căte patru, avendu iu 
fruntea loru drapelele scâleloru purtate de căte unu portu- 
drapelu, care isi va luă loculu amesuratu, cum cortegiulu 
trece pe dinaintea scăleloru. D-nii directori pârta corănele 
oferite Maiestatiloru Loru de către sedii. 11. Delegațiile 
judetiane, iucependu cu Ilfovu, Iași si Dolj si urmandu tăte 
celelelte intra in cortegiu in ordinea, in care au fost insirate 
iu spalieru, pe unu frontu de 4 persăne si tienendu o dis- 
tantia de cinci pași intre fîa-care judetiu. Toți membrii de- 
legatiuniloru părta bratiara tricolora cu numele judetiului si 
comunei. 12. Corporatiunile de meseriași din capitala cu 
drapelele. 13. Delegatiunile colonieloru străine. 14. Unu 
plutonu de dorobanți închide cortegiulu.

IX.
Cortegiulu merge la Palatulu Regalu prin stradele : Bi- 

bescu, Rabova, Carol 1 si Victoriei. Armata presinta ar
mele in totu percursulu cortegiului. Sosindu la Palatu,

*) Vomu reveni asupra neajunseloru instructiunei 
năstre poporale intr’unulu din numerji viitori. Red.

musicele i-au locu in curte, plutonulu de diferite arme se 
inaltura prin strad’a Clementiei, i-ar’ I. I. P. P. S. S Mi- 
tropoliti, Corpurile Legiuităre, inalt’a curte de casatiune, Cur
tea de compturi, si Rectorii cu Decanii universitatiloru in- 
sotiescu Corănele, care sunt duse is sal’a Tronului.

D. presiedinte alu Senatului in numele ambeloru Cor
puri, rostesce alocuțiunea s’a, depuuendu împreuna cu presie- 
dintele Camerei Cortinele înaintea Tronuriloru.

X.
După retragerea din sal’a Tronului a Corpuriloru, cari 

au adusu Corănele, afara de P. S. Mitropolit^, d-nii presie
dinti ai Corpurilori Legiuitâre si guvernu. M. M. L. L. reiau 
locu pe Tronuri si cortegtulu difîleza in ordinea, in care au 
venitu pena la No. 13 inclusivu. Delegatiunile potu depune 
in manele M. S. Regelui cuventarile de felicitare, ce ar’ a- 
ve pregătite. Delegatiunile sunt introduse pe judetie in 
frontu de căte 3 perstine, care trecendu pe dinaintea Tro
nuriloru, esu pe la loculu designatu. Fia-care judetiu este a- 
nunciatu de ministrulu de interne ; fia-care comuna este nu
mita de delegatulu respectivu, candu trece in faci’a Tro
nului.

XI.
Ser’a napital’a si t6te orasiele din tiera voru fi iluminate 

prin ingrijirea municipalitatiloru.

XII.
In diu’a de 11 Maiu M. M. L. L. voru primi, după 

estrade diu facia palatului Academiei, la tirele 2 p. m., de
filarea cortegiului istoricu alu curporatiuniloru, alu Dobrogei 
alu studentiloru, alu coloniiloru străine etc. după progra- 
mulu intocmitu specialmente si incunoscintiatu prefecturei po
litiei. Ser’a, prin ingrijirea ministeriului de culte si instruc
țiune publica se voru dă representatiuni gratuite la teatrulu 
nationalu si pe cătu posibilu si in cele-lalte săli de spectacole 
publice. La aceste spectacole se • voru produce si principalii 
artiști romani in art’a dramatica si in cantare, mai cu sema 
acei cari ’si-au facutu educatiunea artistica ajutati de Maies
tățile Loru.

XIII.
In diu’a de 12 Maiu, 11 tire, defilarea trupeloru garni- 

stinei primita de M. S. Regele in fați’a statuei lui Mihaiu- 
Vitezulu. Corpulu diplomaticu si corpurile constituite ale Sta
tului voru ocupă locu in tribun’a din faci’a palatului Uni- 
versitatiei. Ser’a iluminatiune la siosea si focuri dc artificie 
trase la alu doilea rondu.

. XIV.
Diu’a de 10 Maiu se va serba in ttita tier’a prin Te- 

Deum. In timpulu servitiului bisericescu trupele de gar- 
nisâna voru fi supt arme. D-nii prefecți voru primi felici
tările cetatianiloru si ale autoritatiloru. 

Despre vaccinatiune si revaccinatiune.
(Urmare si fine.)

In Nr. 46 dela 3 Maiu 1881 publică. „Gazet’a 
Transilvaniei*  unele date statistice despre decursulu 
epidemiei de versatu din anii 1880 si 1881 din 
Brasiovu, din care se vede, că cea mai mare mor
biditate si mortalitate a fost in suburbiulu Scheiu, 
locuitu mai totu de romani. Statistic’a aceea ne 
arata, că Scheiulu cu vreo 8—10,000 locuitori 
numera 647 bolnavi, d’intre cari au muritu 175, 
pre candu totu celalaltu tienutu alu Brasiovului cu 
Stupinile, Dărstele si Timisiu nu are de cătu 
853 bolnavi, d’intre cari au muritu 142. Cifrele 
aceste mute vorbescu fdrte multu, pentru cine vrd 
se intieidga. Ele ne spunu că, deși Brasiovulu 
fara de Scheiu are 20,000 de locuitori, totuși are 
numai cu 206 bolnavi mai multi, pre candu nu- 
merulu mortiloru este cu 33 mai micu câ in 
Scheiu. Mai departe ne spune statistic’a, că vac
cinați au fost f6‘ te puțini. Eu din pracsa potu 
spune, ceea ce statistic’a nu ne spune, că nicăiri 
nu sunt asia de puțini vaccinați câ in Scheiu.

La anulu 1874 a mai fost aici o epidemia de 
versatu, care a atinsu mai pe toti copii de p’atunci. 
Acești copii sunt câ si vaccinați, ddr’ dela 1874 
pbna la 1880 a mai urmatu o sucrescentia de 
sute de copii, cari nu au fost suferitu de versatu 
si nici n’au fost vaccinați, ceea ce dovedesce, că 
in Scheiu vaccinatiunea a fost din partea organe- 
loru sanitare ale orasiului mai cu totulu neglesa, 
asia, că 6menii se desvetiassera cu totulu de asi mai 
vaccină copii, si nici atunci nu aduceau copii la 
vaccinare, candu eu si cu unu colegu am vaccinatu 
gratuita si am fost siliți a intrebuintiâ diferite 
mesuri, pentru câ se ne ajungemu scopulu. Care 
sunt căușele proportiunei asia de nefavorabile in 
suburbiulu Scheiu? După parerea mea ele sunt 
urmatârele:

1. Morbiditatea a fost mare, pentru că mai toti 
copii erau nevaccinati si pentru ca isolarea era 
impossibila.

2. Mortalitatea a fost mare, pentru că copii

erau prea puținu nutriti si erau prea puținu cau- 
tati din partea parintiloru.

Am avutu desu ocasiune a observă, cum se 
latiesce epidemi’a prin rudenii, cari se cercetau 
unii pe alții atătu la casu de b61a cătu si la casu 
de mârte. Mai nicairi nu se procedea cu mortii 
de versatu după prescriptele date, ci totu asia câ 
si la morti de alte b61e. Nu poteau lipsi dela mortu 
rudeniile si vecinii „nu poteau lipsi pomenile si 
apoi transpunerea mortiloru la casa rece se tienea 
de-o dejosire. Bolnavii apoi erau fdrte reu cău- 
tati, deși medîcin’a se dâ gratuitu pe spesele co
munei. In fdrte multe case totuși nu se intre
buintiâ medicin’a, deși era prescrisa si adusa, ba de 
multe ori bolnavii nu erau anuntiati spre a nu fi 
cercetați de medici. Banii, cari se inpartiâ din 
ajutârele publice fdrte adeseori nu se intrebuintiâ 
pentru bolnavi.

Nu e deci mirare, că epidemi’a, pe lenga t<5te 
mesurile luate crescea cu atâta mai multu, pentru 
că cea mai eficace mesura in contra versatului, 
adeca vaccinatiunea, prea tardiu s’a inceputu. Antaiu 
Dr. Copony si apoi eu amu inceputu in raidnele 
ndstre a vaccină si re vaccină. Acest’a mesura 
luata proprio motu de noi a adusu cu sine, că 
epidemi’a in raiânele ndstre scadea pe dî ce merge, 
pre candu in celelalte parti sdu crescea său sta 
in statulu quo ante. Mai tardiu apoi s’a decisu 
in comissiunea sanitara vaccinatiunea si revaccina- 
tiunea in modulu celu mai estinsu, si urmarea de- 
cisiunei acesteia fericite a fost, că epidemi’a scadea 
din dî in dî. Adeveratu, că si după vaccinatiune 
s’au mai ivitu cașuri de versatu, ddr’ acele priveau 
numai pe cei nevaccinati său cari au fost vacci
nați de multu timpu ! In timpulu epidemiei am 
avutu ocasiunea a vedd, cum influintidza de bine 
vaccinatiunea asupra versatului. Mai multe cașuri 
am vediutu atătu eu cătu si alti colegi medici, 
unde versatulu, esindu mai d’odata cu besicutiele 
din vaccinați uue, a decursu usioru ; am vediutu Bi 
aceea, câ la copii vaccinați de curăndu n’a obvenitu 
nici unu casu de versatu. Ddca in Brasiovu se 
vaccină si revaccina la timpu, adeca acuma unu 
anu, de siguru, că epidemi’a nu dură atătu tempu, 
neavendu materialu de infectiune si de siguru nici 
mortalitatea nu potea fi asia de mare.

Esperienti’a făcută cu epidemi’a din Brasiovu me 
inddmna fdrte tare a recomendâ din totu sufletulu 
vaccinatiunea, chiaru si după începerea unei epi
demii de versatu, pentru câ si atunci — cum am 
aratatu mai susu — ea are fdrte buna influintia 
asupra decurgerei versatului.

Audu, cumu unii ’mi voru reflectă, câ la tdta 
lumea este sciutu, câ prin vaccinatiune se trans- 
pdrta si diferite băle contagidse si prin urmare, 
acdst’a una passibilitate admisa este destutu spre 
a dechiarâ resbelu vaccinatiunei. Eu singuru cu- 
noscu unu casu dintr’unu satu alu Carinthiei, unde 
la mai multi copii li s’a implantatu si o bâla con- 
tagidsa prin vaccinatiune. Deși bdl’a aceea nu era 
necurabila, ddr’ pentru familiile atinse de intem- 
plarea acdst’a totuși a fost destulu de neplăcută. 
Asemenea intemplari se potu inse totu-deauna evită, 
ddca mediculu vaccinatoru este puținu precautu si 
consciintiosu. Este de lipsa pentru câștigarea vacci
nului a căută copii frumoși, bine nutriti si 
senatosi si publicul u p6te fi siguru, pă din vacci
natiunea făcută cu astfelu de vaccinu nu se p6te 
intempiâ copiiloru nici o dauna, si nici nu se voru 
mai repeți cașuri câ celu din Carinthi’a, pe care 
l’amu amintitu, câ se nu mi se impute preocupa- 
tiune in cestiune, si că nu sciu pretiui intemplarile, 
cari ar’ vorbi in contra vaccinatiunei. Asemenea 
este de recomendatu si revaccinarea totu la căte 
10—15 ani cu deosebire atunci, candu in vr’unu 
locu s’au aretatu după olalta puține cașuri de ver
satu. La revaccinatiune numai cătu se inrosiesce 
puținu brațiulu in loculu, unde a fost intiepatu; este 
raru candu se face vre-o besicutia, insumi am ve
diutu, că abia la alu 20 -25-lea individu prinde 
vaccinulu mai tare, pentruca aceștia sunt de regula 
mai de multu vaccinați si deja a trecutu efectulu 
vaccinatiunei premergbtârie.

In cele premergbt6rie am vrutu se aretu neces- 
sitatea vaccinatiunei si revaccinatiunei si totu-odata 
se făcu unu apelu la toti Romanii, cari posedu 
puțina ■ influintia asupra poporului nostru, de a-o 
intrebuintiâ si in direcțiunea acdst’a, de a stărui, câ 
6menii să primdsca vaccinatiunea, cu încredere pe 
de o parte, dra pe de alta parte de a stărui pe 
lunga oflciele, cărora le incumbe ingrijirea pentru 
vaccinatiune, câ să se faca primavdr’a regulatu in 
o proportiuue, care corespunde nasceriloru obvenite 
in acelu anu. Astfeliu procedendu cu totii, fiacare 
in sfer’a s’a, vomu pOtd păzi poporulu de multe



rele, care rodu la ostilii lui. Finescu acuma ma- 
teri’a acdst’a, si de alta-data voiu reveni si asupra 
altoru scăderi, cari sunt de indreptatu la poporulu 
nostru, ddca vremu se crescemu o generetiune mai 
sanetosa si mai vitala, că cea de astadi.

Dr. P. Cioranu.

D 1 V © I S Q.

(Festivitățile cununiei prin
cipelui mostenitoriu Rudolf.) Au- 
gust’a logodnica a principelui Rudolf, principes’a 
Stefauia de Belgi’a, a intratu insolita de 
augustii ei părinți regali pe teritoriulu imperiului 
austriacu in 5 Maiu pe la 6 ser’a, descindendu in 
Salzburg. Augustii dspeti au fostu primiți cu unu 
mare entusiasmu de populatiunea orasiului. Priu- 
cipele mire a intempinat’o in Salzburg la descin
dere din trenulu imperialu cu cuvintelele: „Bine 
ai venitu in Austri’a“ si a imbrațisiat’o cu o ve- 
dita tandretia. La vederea acestei gingășie prive
liști printre asistenți se audieau cuvintele: „Ast- 
feliu se imbrațisidza si se seruta numai iubirea 
adeverata si curata" său: Acăst’a va fi o „parechia 
fericita" Toți, căti vediura pe gentila princesa 
belgiana ’si putură acum esplicâ pe deplinu far- 
meculu, ce a pututu se insufle, la cea d’autaiu 
vedere, principelui de cdrdna. Sdr’a orasiulu Salz- 
burg a fostu briliantu illuminatu. Vineri plecandu 
dela Salzburg famili’a regale sosi la SchOnbrunn. 
Aci Sambata inainte de prandiu principele Rudolf 
facil o visita parintiloru miresei sale. Partea cea 
mai mare a Duminecii a petrecut’o principele in 
Schonbrun. Principds’a va intră in Vien’a in 9 
Maiu si in 10 se va consacră casatori’a inaintea 
altariului.

In 8 Maiu inainte de amediu mirele si mirds’a 
princiara incungiurati de Regele si de Regin’a Bel
giei, au primitu in castelulu dela SchOnbrunn feli
citările omagiale âle diferitelou deputatiuni din 
imperiu. S’au presentatu: Membrii parlamentului 
austriacu si unguru, consiliulu austriacu si unguru, 
consiliulu comunalu alu Vienei, deputatiunile dietei 
croate, a orasiului Fiume, a granitiei militare, a 
tuturoru tieriloru austriaco si a clerului. Printiulu 
Rudolf si princes’a Stefani’a au adresatu fia-carei 
deputatiuni căteva cuvinte gratiâsa. O mulțime 
imensa de popru era adunata in giurulu si curtea 
palatului dela SchOnbrun. Serbarea poporala din 
Prater de eri Dumineca d. a. calminâ intr’o mani- 
festatiune din cele mai leale pentru famili’a impe- 
ratdsca. Cu t6te că ceriulu era cam inuoratu, 
poporulu alergă cu sutele de mii in Prater. Im- 
peratulu si imperatăs’a, mirele si mirăs’a princiara, 
Regele si Regin’a Belgiei si ceilalți inalti dspeti 
cu suitele loru porniră in trasurile curții la drele 
5 in Prater, inse din caus’a marei imbuldieli a 
publicului n’au pututu inaintâ decătu fdrte in- 
cetu, in pasu, asia, că abia după un’a 6ra si ju- 
metate ajunseră in Prater. înainte mergea trasur’a 
primarului. Entusiasmulu poporatiunei a fost mare. 
Festivitatea a duratu până la Orele 10.

(Festivitățile cununiei prin- 
c i u 1 u i Rudolf i n B r a s i o v u.) Astadi 
va fi celebratu unu Te Deum in biseric’a romana 
dela St. Nicclae. La Orele 10 a. m. va fi Te 
Deum in biseric’a catolica, la care voru asistă tOte 
autoritatile civile si militari. La Orele 3 va avă 
locu banchetulu festivu alu corpului oficeriloru din 
garnisOn’a Brasiovului. AsOra la 8 Ore a fost re
tragerea cu musica; cas’a colonelului si casarmele 
au fost frumosu iluminate.

(O o r 6 n ’a Regala Romana.) „Ro- 
manulu afla din isvoru positivu, că corăn’a pentru 
M. S. Regele Carolu I se lucrăza chiaru la arse- 
nalulu din București si de cătra lucratorii arse
nalului sub priveghiarea d-lui colonelu Christodorescu. 
Ea consta dintr’o bucata de otielu, t a i a t a 
d’int’runu tunu, luatulaPlevn’a; 
e cu totulu simpla si fara vr’unu ornamentu. Celu 
multu din acelasiu otielu se voru face nesce cili- 
curi, cari ’i voru dă strălucire.

(D i u ’a onomastica) a M. S. Reginei 
României s’a serbatu Vineri cu Te Deum in bise
ric’a S. Metropolii, celebratu de Metropolitulu- 
primatu, la care au asistatu toti miniștrii, înaltele 
corpuri ale statului, cas’a civila si militară a M. 
S. Regelui, autoritatile civiii si militari si unu 
numerosu publicu. D. ministru de interne E. Sta- 
tescu printr’o telegrama, tramisa Reginei la Sinaia, 
i-a adusu in numele tierii si alu intregului per- 
sonalu administrativu omagiulu celoru mai caldu- 
răse urări de sanatate si de fericire.

(Toaleta principesei Ștefani ’a.) 
„La Gazette", diaru belgian, scrie : Zestrea, pe care 
principes’a Stefani’a o va duce la Vien’a si pe care 
căti-va invitați voru avă privilegiulu a-o vedă in 
castelulu de Laeken, unde va fi compusa din trei- 
dieci său patru-dioci toalete, far’a să se mai numere 
mantelele si celelalte confectiuni. Deși tOte piesele 
zestrei sunt cu Îngrijire ascunse, am reesitu a ne 
procură asupra acestei materii căte-va amenunte 
precise, pe care le damu cititoriloru noștri său mai 
bine cititOreloru nOstre. Rochi’a de inirăsa este de 
stofa de argintu, după croiala impusa de tradi- 
tiune, totulu impodobitu cu broderii de argintu, 
represintandu ramuri de maslinu si de lauru, foi 
de stejaru, de mirtu, flori de portocala si de rose, 
lucrate, se dice, intr’unu chipu miraculosu — ese- 
cutate la Bruxelles, prin vointi’a regelui. — COd’a, 
de patru metri, cinci-dieci centimetri, mărginită cu 
o horbota de atlasu, sustieendu o dantela de argintu 
si sustienuta cu o brodaria de argintu de mai multu 
de unu picioru lărgime, va fi dusa de patru pagi. 
— Iu diu’a intrarei sale in Vien’a, principesă va 
purtă o rochia „Pompadour" de crepu roșia in 
partea din ’nainte a jupei, cu cOda si peptarulu 
de damasu cenușiu rosatu, totulu presaratu cu mici 
buchete de boboci de rose. Partea din fatia a 
jupei e decorata cu dantele de Malines. Acăsta 
toaleta va face asupra poporatiunii Vienei o minu
nata impresiune despre gustulu viitărei sale 
imparatese. . .

(De v e r s a t u) s’au bolnavi tu dela 1 pbua 
7 Maiu a. c. 5 persâne si 4 au muritu.

(Capu de opera caligrafic u.) 
Unu caporalu de artileria anume Ioanu Pestuca, 
stationatu in Sibiiu, a scrisu pe dosulu unei Carte 
de corespondentia 4472, adeca patru mii patru 
sute siăptedieci si doue de cuvinte. Pe acelu micu 
spațiu se p6te ceti: o poesia (1781 cuvinte); apoi 
Balad’a „Kampf mit dem Drachen" (1738 cuvinte); 
mai departe „Die Biirgschaft" de F. Schiller (850 
cuvinte) si alta poesia mai mica (91 cuvinte). In 
fine urmeaza iscalitur’a artistului caligraficu (12 
cuvinte) Sri’erea este fărte frumăsa si cu tăta 
micsiorimea microscopica fărte deslușită. D-nu 
Pestusca a scrisu la acăsta carta de corespondentia 
cu mai multe intrerumperi cinci dile.

(O fata, care nu mănca.) Diarele 
anglese povestescu unu faptu curiosu, care se pe
trece in Scoti’a. O fata, de 14 ani, păte trai fara 
a mânca. Este fiic’a unui muncitoru de la drumulu 
de feru. Ea n’a mancatu nimicu dela incepululu 
anului. Pulsulu seu e naturalu; ea abia dărme 
si e fărte slaba. Din candu in candu bea apa.

CJ-ULrs-VLlu. la, ’burs’a de 'Viezi’a
din 9 Maiu st. n. 1881.

Rent’a de auru un
gara .... 117.55

Imprumutulu cailoru
ferate ungare . . 133.50

Amortisarea datoriei
cailoru ferate de ostu
ung. (l-a emissiune) 91.50

dto. (Il-a emissiune) 108.50
dto. (IlI-a emissiune) 96.25
Bonuri rurale ungare 98 90
dto. cu cl. de sortare 97.50
Bonuri rurale Banat-

Timis. 97.50
dto. cu cl. de sortare 96.30
Bonuri rurale transil

vane .... 97 25
„ croato-slav. . 98.—

Despăgubirea p. dijm’a
de vinu ung. . 96.75

Imprumutulu cu pre
miu ung. . . . 118.50

Losurile p. regularea
Tisei si a Segedin. 111.50 

Rent’a de harthia aust. 78 60
„ de argintu „ . 78.90
„ de auru „ 96.30 

Losurile din 1860 . 132.25 
Acțiunile bancei austr.-

ungare . . .853.—
„ bancei de creditu
ungare . . . 362.—

„ bancei de creditu
austriaco . . .355.50

Argintulu . . . —.—
Galbini imperatesci . 5.5 5 
Napoleond’ori . . 9.31
Mărci 100 imp. germ.. 57.45 
Londr’a. . . . 117.90

Our sulu de Euouresoi 
dela 25 Aprile/7 Maiu 1881.

Valori Scadenti’a Cu- Cum- Vindepâneloru pera

5°/0 Rent’a Romana.............. 1 Apr. 1. Ort. 84.— 85.—
6°/0 Oblig, de Stat, convert.

rurale................................... 23 Apr, 23 Oct. 1OO.1/» 101.-
8°/o Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. 107.— 107.7,
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu —,—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 105?/, 106.7,
7°/0 „ „ urbane idem 102 — 102.7,
8°/0 Imprum. municipalu . . idem 107.— 108.—
Oblig, casei de pensiune (lei

300, dobenda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 225.— 235.—
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 28.— 28?/a
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 700.— 720.—
Auru contra argintu.............. 78 1.
Auru contra bilete hipotec. . 1.
Auru contra bil. de Banca.nat. 1.
Elorini Val, Austr............... 2.14 2.16

Cu 1 Aprile st. v. 1881 s’a inceputu unu nou 
abonamentu la

„GAZET'A TRANSILVANIEI."
Domnii noui abonanti sunt cu deosebire rogati 

a ne tramite adressele d-loru esactu, aratandu si 
post’a cea mai aprope de loculu, unde locuiescu.

W*  „Gazet’a Transilvaniei" apare dela 1 lanu- 
ariu 1881 de trei ori pe septemana.

fKsr Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran
silvaniei" este :

pentru Brasiovu: pe trei luni 2 fl„ pe siese luni 
4 fl., pe anu 8 fl.; — dusu in casa: pe trei luni 2 .fl. 
50 cr., pe siese luni 5 fl. ; pe anu 10 fl.

pentru Austro-Ungari’a cu post’a: pe trei luni 
2 fl 50 cr., pe siese luni 5 fl., pe anu 10 fl.,

pentru Bomani’a si alte tieri esterno: pe trei luni 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

Esemplare complete dela inceputulu 
anului 1881 se mai afla.

2 Numai odata
se ofere o ocasiune asia de favo- 

$ Z £1 rabila de a procura unu orologiu 
escelentu cu jumetate pretiulu.

esfaoere
grandiosa.

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

Iote orologele sunt repassate, (esaminate) pe s cunda 
si garantăm pentru fie-care 5 ani.

Ca dovada a garanției sigure si a solidității 
celei mai severe, ne obligamu prin aceast’a in publicu, 
că suntemu gata a reprimi si schimba fia-care orologiu, 
ce nu convine.
1000 remontoare de buzunariu fare clieia 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., pretiulu de mai nainte fl. 25, acum numai 
fl. 10.20 do unulu.

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

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

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

1000 orologe remontoire-Washington de buzunariu din ar
gintu greu si veritabilu de 13 loti probatu la oficiulu 
c. r. de punciare, pe langa garanția severa repassate pe 
secunda, cu meclianismu de nicuel asia, incătu orologele 
aceste n’au nici candu lipsa de reparatura. Orologele 
aceste au costatu mai naiute fl. 35 si astadi se capeta 
cu pretiulu fabulosu de eftinu numai cu fl. 16. Afara 
de acestu langa fîa-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 
seu domne, mai ’nainte cu fl. 100 acum fl. 40.

650 orologe de părete cu incuadratura de emailulu celu 
mai finu 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 finu 
regulate, aplicabile si că orologe pe masa de scrisu, mai 
’nainte fi. 12, acum numai fl. 4.30.

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

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

Adresa: 17—24
Desfaosre de oroldg-e

a
Fabricei de orologe Fromm.
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