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Cu 1 Octobre st. v. 1881 se incepe unu nou 

abonamentu la

am TRHsiLVMiBr
Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai fâiei 

nâstre, a grăbi cu innoirea abonamentului pe tri- 
luniulu alu IV-Iea.

Spre mai mare inlesnire recomendamu a se 
lipi adres’a, sub care s’a tramisu fâi’a până acuma, 
pe dosulu cuponului dela asignatiunea poștala.

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.

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

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

pentru Brasiovu: pe trei luni 2 fl„ pe siese luni 
4 fi., 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 si6se luni 5 fl., pe anu 10 fl.,

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

Brasiovu, 22 Septembre (4 Octobre.)
Partidele diferite ale camerei ungare se pre

para pentru discussiunea asupra respunsului la dis- 
cursulu tronului. Se dice că acdst’a discussiune va 
luă dimensiuni mari. Opositiunalii ar’ fi deciși a se 
pronunția si asupra cestiunei delicate a juramentu- 
lui îd armata si a raportului in care sta acestu ju- 
ramentu cu constitutiunea tierii. Deja s’au alesu in 
cluburile diferiteloru partide coinissiunile, cari au 
primitu insarcinarea de a compune proiectele de 
respunsu la Mesagiu.

D6ca vorbimu de partide ale dietei ungare, in- 
tielegemu negresitu numai partide maghiare. Si in 
diet’a actuala este representatu aprâpe esclusivu 
elementulu ungurescu. Croații ocupa o positiune cu 
totulu deosebita in diet’a ungara. Preocupați numai 
si numai de interessele momentane ale autonomiei 
regatului loru, ei până acuma s’au isolatu cu to
tulu evitandu de a face causa comuna cu naționa
litățile din Ungari’a. Unii credu că in viitoriu acds- 
st’a atitudine va suferi 6recare modificare si că o 
parte celu puținu a deputatiloru croati va face opo- 
sitiune energica guvernului. Opositiuuea din dieta 
este adi mai numerâsa că vreodată si ddca Croații 
voru inmulti șirurile ei, nu Doi vomu fi aceia cari 
vomu deplânge acdsta intemplare.

Cătu despre nationalitatile din Transilvani’a si 
Ungari’a, apoi este prea bine cunoscutu, că nu 
sunt mai de locu representate in diet’a ungara. 
Cătiva Sași, vreo doi trei Șerbi, acdsta e totu. Din 
sinulu partidei naționale romane din Ungaria a 
fost alesu, ddca nu ne insielamu, numai unu sin- 
guru deputatu si acest’a anevoie se va incumetâ 
se pasidsca iuaintea dietei c’unu proiectu de adresa 
deosebi u, in care se espuna gravaminele si postu
latele poporului romanu. Prin urmare a fostu unu 
actu de profunda prevedere dispositiunea conferen- 
tiei nâstre dela 12 Maiu a. c. că comitetulu per- 
manentu electoralu se publice unu memorandu, cu 
scopu de a chiarificâ opiniunea publica asupra si- 
tuatiunei anormale si triste a Eomaniloru din ace
ste tieri.

Ei bine, acestu memorandu de ce nu mai vede 
odata lumin’a dîlei ? Nu noi suntemu cari amu 
pusu acâst’a cestiune pentru prim’a-6ra, ci de si- 
guru că multu mai inainte si nu numai odata ’si- 
au pus’o membrii conferentiei trecute si toti căti 
se interesfiza cu seriositate de mersulu afaceriloru 
nâstre naționale, pentru că prin votulu represen- 
tantiloru alegâtoriloru remani din Ardealu si Un
gari’a acest’a cestiune a devenitu o cestiune de o- 

nâre pentru noi, tocmai asia că si celelalte cestiuni 
cari privescu esecutarea fidela a decisiuniloru cou- 
ferentiei dela 12 Maiu.

Până astadi amu crediutu, că comitetulu per
manenta electoralu instituita de cătra conferenti’a 
dela Sibiiu si insarcinatu cu „ compunerea unui me
morandu esplicativu detaiatu in causa, căruia se i 
se dâ cea mai estinsa publicitate" basandu-se pe 
motive seriâse, cari nu le cunosceamu, a aflata cu 
cale a amanâ publicarea acestui memorandu până 
pe timpulu deschideri dietei, acuma inse primimu 
informatiunea că comitetulu incâ dela inceputu a 
consideratu cestiunea compunerei memorandului de 
urgenta, dâr’ se vede că in punctata acest’a ve
derile tai nu s’au unita cu acele ale membrului, 
care a fost insarcinatu cu redactarea, ori-că lu
crarea insasi este asia de voluminâsa incătu recere 
timpulu indoitu si întreita — destulu că memo
randulu nu s’a publicatu până in momentulu de fa- 
ția si pâte că inca multu timpu vomu trebui se ne 
multiumimu cu așteptarea.

Fara de fi initiati in secretele comitetului ne 
permitemu a observă, că, ori-care ar’ fi caus’a in- 
tardierei, responsabilitatea va cadă asupra tai, dâca 
uu va potă dovedi că i-a fost absoluta impossibilu 
se satisfa mai grabnicu asteptariloru.

Totodată ne semtimu datori a accentuâ cu acăs- 
ta ocasiune, că memorandulu din cestiune asia cum 
l’a intielesu conferenti’a nâstra dela 12 Maiu, nu 
este nicidecum a se considera că unu actu cu ca- 
racteru diplomaticu, care ar’ depinde atătu in pri- 
vinti’a redactarei, cătu si in privinti’a publicarei 
lui, dela impregiurarile timporarie politice, ci acestu 
memorandu are se fia unu actu eminamente natio- 
nalu, ieșita din sinulu partidei naționale, cu scopu 
de a esplicâ mai pe largu si la intielesulu tutu- 
roru vederile, de cari a fostu condusa conferenti’a 
romana din Maiu si decisiunile ce le-a luata. Ast- 
feliu memorandulu este totodată unu actu justifica- 
tivu si de aperare a causei nâstre naționale înain
tea opiniunei publice, elu trebue sâ se baseze in 
spiritulu si decisiunile conferentiei, si trebue se fia 
independenta de ftactuatiunile politicei de dî.

Nu ne indoimu că si membrii comitetului in 
totalitatea loru voru professâ acdst’a părere si dâca 
cu tâte astea amu aflata de necessariu de a atinge 
din nou cestiunea memorandului, acâst’a nu amu 
facut’o din temere că comitetulu nu ’si-ar’ intielege 
datori’a, ce i-o impune mandatata primitu dela 
conferenția, ci numai si numai din temere că nu 
cumva prin traganirea publicarei acestui memorandu 
se sufere scădere interessele luptei nâstre naționale.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Precum ne spune „Pol. Corresp." afacerea 

Lendl-GOczel ’si-a luata finita si incătu 
privesce pe capitanulu LendJ. Atitudinea acestuia 
se dice că a fost aspru criticata din puncta de 
vedere alu .disciplinei militare si cestiunea, că âre 
se i se lase gradulu de oficeru său se si’lu pârda 
s’a lasatu in chibzuinti’a consiliului de onâre. Se 
asigura, mai departe, că capitanulu Lendl a fost 
pedepsita pe cale disciplinara, fiindu-că a discutatu 
intr’unu localu publicu in unu modu nepotrivita, 
passiunatu si provocatoriu cestiuni politice. Deârace 
inse elu singuru a ceruta permissiunea de a’si depune 
caracterulu de oficeru, ceea ce după lege nu i s’a 
pututu refusă, a devenitu superflua cercetarea si 
decisiunea consiliului de onâre oficerescu. Cu alte 
cuvinte capitanulu Lendl s’a grabitu a demissiunâ 
de buna voie că se nu mai fia necessitate de a se 
provocă o sentintia a consiliului de onâre !

Organulu oficiosu „Pester Lloyd" se ocupa din 
nou de incurcat’a cestiune bosniaca. 
Unu diaru serbescu „Novi vek" descrie giurstarile 
din Bosni’a cu culorile cele mai negre si dîce că 
„autoritatile austro-turcesci" remunerâza pe spioni 

si maltratâza poporatiunea slava si — ce e mai 
multu — sustiene, că fiacare soldatu austriacu ar’ 
avă licenti’a, că, la celu mai micu semnu alu 
vr’unui spionu, se impusce la momentu pe ori-ce ce- 
tatianu fara a i se face mai inainte processulu. 
Aceste faime esagerate au de scopu negresitu de a 
atîtia poporatiunea serba in contra starei de lucruri 
din Bosni’a „P. Lloyd" merge până a pretinde 
dela ministeriuta actualu serbescu, că se suprime 
fâi’a „Novi vek", care agita astfeliu contra domi- 
natiunei austro-ungare in Bosni’a.

Fâi’a pestana mai face observarea că de mai 
multe luni incâce situatiunea din Bosni’a se discuta 
in tâte foile europene intr’unu modu reu voitoru. 
Dela Constantinopolu până la Londra, dela Peters- 
burg până la Paris resuna acusarile contra admi
nistratei provinciloru ocupate. „După asta putemu 
vedd de ce simpathia se bucura ocupatiunea in Eu- 
rop’a, esclama „P. Lloyd", dâr’ trebue se ’si mar- 
turisdsca că. opiniunea publica europdna are unu 
dreptu de a se interesă de administrarea Bosniei 
si a Herzegovinei, pe cari le-amu ocupata in urm’a 
unui mandata enropenu. Inse nu mai consuna cu 
demnitatea si interessele monarchiei că positiunea 
ei in tierile ocupate se remana neprecisata, asia că 
si Serbii se vina se proclame acâst’a positiune de 
provisoria. „Pester Lloyd" finesce prin a cere din 
nou ca ocupatiunea se fia transformata in anec- 
siune.

O parte a pressei germane din Austri’a si din 
Gârmani’a este neobosita in a predice apropiat’a 
intalnire a Tiarului Russiei cu im- 
peratulu Austriei. Odata se dice că acâ- 
st’a intalnire va avă locu cătu mai curendu, alt- 
data se amana pe mai tardiu. Dela Vien’a se te
legrafia acuma, că memoratii monarchi se voru 
intalni negresitu in Galiti’a. Imperatulu Austriei 
va fi acompaniata de br. Haymerle si de duâi ar- 
chiduci. „Pester Lloyd" discuta mereu cestiunea 
triplei aliantie inse nu se pâte împrieteni nicidecum 
cu-o aliantia austro-russâsca.

Pentru constatarea pagubeloru 
causate României de armatele imperiale russesci in 
anii 1877 si 1878, cătu a durata conventiunea de 
trecere, este numita comisariu g e n a r a 1 u 
romanu d-lu Al. Papadopolu Calimachi.

Cu privire la politic’a actuala a 
F r a n ț i e i scrie „Binele Publicu" intr’unu ar- 
ticulu de fondu urmatârele :

„In fațji’a atătoru întruniri internaționale (con- 
gresu geograficu; espositiuni internaționali de 
electricitate si altele) in care lumea sciintifica da 
esemplulu intielegerei, alu amiciției si, amu pută 
dice alo frăției, este prea naturalu a ’si pune în
trebarea, dâca n’aru fi timpu că se intervină o in- 
tielegere si’n lumea politica... La incuragiarile si 
la escitatiunile d-Iui de Bismarck, — care inpin- 
geau Ia cucerire in cursulu Congresului din Berlin, 
— Franți’a, ar’ fi trebuita se respunda printr’o 
strinsa aliantia cu Itali’a, Angli’a, Spani’a, Portu- 
gali’a, Belgi’a, Elveti’a, Romani’a, Oland’a, Dane- 
marc’a Suedia-Norvegi’a, etc. .. Nu Franți’a era 
aceea care la congresulu fatalu din Berlinu trebuie 
se propună (prin gur’a jupanului Wadington care 
s’a pripita că mirâs’a din poveste), dotarea Româ
niei, acâsta Franția Orientala, cu 400,000 semiti, 
adeverata ante-garda a Germanismului....

„Dâca âmenii cari au guvernata Franți’a acești 
din urma diece- ani, ar’ fi intielesu rolulu celei de 
a 3-a republice, ei aru fi ajutata pe Itali’a a scapă 
de Pap’a, singur’a pedica la unirea intima a am- 
beloru națiuni. Dâca, in fine Frangi’a nu se inde- 
retnicea a merge pe vechiulu ogasiu alu politicei 
de castigu si egoismu, ea ar’ fl urmatu aspiratiu- 
nile nouei periode si ar’ fi inaugurata er’a justiției 
sociale si internaționale, pentru tâta Europ’a si 
pentru latinitate, in parte. Din nenorocire nu ve- 



cl emu in Franca de câ.tu câteva spirite înalte, cu 
d. Charles Lemonier in frunte, cari in cestiunea 
africana se fia la inaltimea situatiunii si judecători 
ecuitabili si severi, tînendu cu imparțialitate balan- 
Qi’a intre Franția si Itali’a, după cum nemuritorulu 
Thiers a tînut’o in ajunulu resbelului din 1.870, 
intre Germani’a si Frangi’a. — „ Unicul u cu minte 
in contra tutoru nebuni."

„Evenimentele ce se desfasiura in ardietbrele 
plaiuri ale A f r i c e i septentrionale, ar’ trebui 
se deschidă ochii tuturor.u buniloru si adeveratiloru 
Francesi si amici ai F r a n q i e i si sb le arhte 
câ civilisatiunea continentului africanii nu se p6te 
face de câtu cu concursulu celoru trei națiuni latine 
si ’n acordu cu puterile maritime interesate : Ra- 
diemandu-se pe singurile sale fortie, Fracția isi va 
perde dmenii sei fara nici unu folosu; ;isi va versâ 
banii fara nici o utilitate. Inca ar’ fi timpu de a 
reveni si a negotiâ unu tractatu intre Franți’a, 
Itali’a si Spani’a, pentru a incinge din trei par ti 
problem’a civilisatiunei Africei, atâtu de necesara 
Europei si mai alesu latinitatii; a-o incinge si a-o 
abordâ cu tdte elementele, de care latinitatea dis
pune’"

„DIu Bismarck a impinsu pe Franți’a 
republicana intr’o cursa totu atâtu de fatala câ si 
aceea, care a pusu capetu dileloru celui de alu doi
lea imperiu... Inca ar’ fi timpu de intorsu spre ca
lea cea mare si larga, calea salvarei n6stre a tu- 
turoru fiiloru Romei. întâlnirea dela D a n- 
z i g nu p6te avâ altu resultatu de câtu o conspi- 
ratiune contra betranei Lup6ice, de catra germanis- 
mulu si panslavismulu coalisatu.

„Negresitu, că suntemu prea mici, prea departe 
pentru a da consilii Franției; suntemu inse prea 
devotați ei, prea legați prin sânge si recunosciutia, 
pentru câ se nu vedemu de aici, din Metrppol'a 
intrigiloru bizantine, de unde suntemu mai in po- 
sitiune de câtu ori cine a vedâ, câ in aceste mo
mente se face o urdire subterana des
tinata a sapâ si mai adbncu abisulu 
ce desparte Itali’a de S p a n i’a, A n- 
g 1 i’a si 'F r a n q i’a. De o parte Germani’a in- 
pinge grbznicu pe Franți’a in vesperulu din Afri- 
c’a, unde ea este deja înglodata p&na la burta. De 
alta parte se complotâza in contra ei o aliantia in 
care se spera a atrage pe Itali’a si chiaru pe Ro- 
mani’a. Simptome alarmante o indica. Organele gu- 
verneloru si chiaru alu acelui Romanu sondăzaopi- 
niunea publica in acdsta privintia. Diplomația se 
agita in taina si ’n umbra câ duhurile necurate 
candu e vorb’a de a luâ sufletulu unui inocentu ce 
sta in calea unoru planuri infernale. Si se agita, 
si se sbuciuma pentru a urdî o conspiratiune fatala 
Franție’. mai forte de câtu după Sedan; fatala la
tinitatii. *

„Fia câ prevederile nâstre se nu se realiseze! 
Fia câ cuvintele nâstre se nu cada pe pamentu 
sterpu. Fia câ toti bunii fii ai Romei să se gan- 
dâsca la solidaritatea ce ’i p6te scapâ si sb se ad- 
opere, a inlaturâ lovitur’a ce amenintia si republi- 
c'a francesa si coloni’a lui Traianu."

Discursulu tronului
prin care Maj. S’a a deschisu diet’a ungara.

Onoratiloru Domni, Magnați si deputat!! Iubitiloru 
Noștri fideli ! Cu bucuria Ve salutu la pragulu acestei noue 
periode legislatorice, in decursulu careia problem’a d-văstre 
va fi deslegarea unoru intrebari însemnate.

Dtet’a trecuta, neputendu discută din lips’a de timpu 
mai multe proiecte de legi remarcabile, pertractarea acestora 
inca e reservata activitatii D-văstre.

Mai multe conventiuni încheiate cu principatulu serbescu 
din vecinătate, vi se voru substerne spre aprobare si inarti- 
culare. — Incorporarea granitii militare croato-slavone cu 
tierile Croato-Slavoniei si prin acest’ă si cu tierile Corânei 
unguresci s’a intemplatu in fapta. — Guvernulu nostru ve 
va substerne cătu mai curendu unu proiectu de lege cu sco- 
pulu, că favorurile, ce le amu datu aceloru ținuturi 
si dispositiunile, ce sunt de Jipsa in aceasta privintia, se 
se inarticuleze in lege.

Positiunea de dreptu publicu alu Fiumei si apertinenti’a 
ei e stabilita atătu prin diplom’a Imperatesei si Reginei Mă
riei Teresia, predecesorulu Nostru de gloriosa amintire, 
cătu si prin legile mai vechi si noue aduse in conformitate 
cu acea diploma, mai sunt unele întrebări detaiate, lasate in 
suspenso prin art. de lege XXX din 1868, a caroru resol- 
vire definitiva devine din dl in dl mai neap erata. Guver
nulu nostru va face pașii ce sunt de lipsa, că aceste ces- 
tiuni se se pota resolvî in modulu stabilitu deja in legea ci
tata, conformu positiunei numite ce o are Fiumea după drep- 
tulu publicu si pe bas’a ecuitabilitatii si a intereseloru comune 
spre multiamirea in tote părțile.

Dreptulu penalu se va întregi prin regularea procedurei 
penale. — Cu privire la drepturile private e o lipsa nea- 
perata, câ se propasimu conformu cu relatiunile vieții si se 
midiulocimu prin acest’a inactivarea unui codu civilu completu.

Ameliorarea administratiunei financiare si asiediarea ju- 
risdictiunei financiare pe nesce base mai corecte e o necesi
tate ardielăre. Stabilirea prin lege a cualificatiunei ce trebne 
se o ceremu dela oficiali si funcționari, regularea prin lege 
a bugetului comitateloru e indispensabila. — Fara de a a- 
minti alte dispositiuni legislatorice, ce trebue se se faca in 
interesulu administratiunei, infiintiarea tribunaleloru adminis
trative trebue se urmeze cătu mai in graba.

Emendarea legiloru industriale, întregirea sistemei de 
comunicațiune, promoverea comerciului si tăte căte se potu 
tace pe calea legislatiunei pentru desvoltarea industriei, eco
nomiei si a comerciului si prin acest’a pentru înavuțirea par- 
ticulariloru si a statului, voru cere deopotrivă in mare me- 
sura dela d-văstra dispositiuni intielepte.

Credemu cu siguritate, că D-văstra sunteti petruusi de 
însemnătatea cea mare a celoru ce trebue se se faca in a- 
cest’a direcțiune, der’ credemu si aceea, că la aceste dispo- 
sitiuai veți fi cu atențiune si la impregiurarea, că, nu ve 
este iertatu a periclita ordinea restabilita in hugetulu sta
tului si creditulu dobenditu nici chiaru pentru aceste sco
puri, trebue să staruiti cu consecuentia si abnegatiune câ e- 
cuilibrulu in hugetulu statului se se restabilesca deși incetu 
si gradatu der’ nesmintitu.

Interesele de atăta insemnatate ale instructiunei inca 
trebuie se reclame cu deosebire ingrigirea d-v6stre.

Organisarea de nou a casei magnatiloru inca e una 
dintre acele intrebari, asupra carora am atrasu deja in mai 
multe rânduri atențiunea legislatiunei fidelei Năstre Ungarie 
si credemu, că e la timpu a reînnoi acea provocare si 
astadi.

In tăte aceste cause relevate, la curi se voru adauge si 
altele, guvernulu Nostru se va grăbi a luă initiativ’a iu modu 
corespundietoru pentru aducerea aceloru legi.

Suntemu convinși, că intieleptiunea, patriotismulu si ze- 
lulu d-văstre va fi capabilu se resolve tăte aceste .cause spre 
binele Ungariei năstre, ce o iubimu cu sinceritate.

Asteptandu aceste dela d-văstra, Ne servesce spre bu
curia a declară, că bunavointi’a împrumutata a puteriloru, 
care pena acum a facutu posibila resolverea pe cale pacinica 
a cestiuniloru, ce s’au ivitu din candu in candu, esiste si 
astadi; acest’a impregiurare precum si raporturile năstre a- 
micabile câtra tăte puterile ne indreptatiescu la sperantia in- 
temeiata, că poporale Năstre se voru bucura neconturbate de 
binecuvântările păcii, d-văstra ve veți pute dedica tăta acti
vitatea pentru regularea afaceriloru interne ale tieiei, pen
tru promoverea intereseloru ei materiale si spirituale.

Cerendu binecuventarea si succesu dela Stapanulu ce- 
riuriloru pentru lucrarea d-v<5stre patriotica declaru diet’a 
deschisa.

Batalionulu alu duoilea de venatori.
La 14 1. c. a avutu locu in Craiov’a una din 

cele mai mari serbări, decorarea drapelului batali
onului p.lu duoilea de venatori cu marele cordonu 
alu Stelei României. La 11 6re batalionulu in mare 
tînuta de ceremonia a primite pe d. generalu Gh. 
Anghelescu comandantulu divisiei, carele trecbndu 
in revista acestu batalionu in sunetulu musicei, fa- 
ția fiindu toti dnii siefi de corpuri din garnisâna, 
d. loc.-colonelu Candiano Popescu, oficiaru de or- 
donantia alu Maiestatii Sale, fost comandau tu alu 
acestui batalionu in campanie, d-nii oficiari supe
riori si siefii de servitiuri, s’a opritu in urma in 
fați’a drapelului desfasiuratu, rostindu urmatorulu 
discursu:

Ofîceri, sub-oficeri, caporali si soldați!
Pentru viteji’a si aventulu ce batalionulu alu duoilea 

de venatori, a desfasiuratu in diu’a de 30 Augustu la ata- 
culu redutei Griviti’a Nr. 1 intrandu celu anfaiu in reduta 
cu tăta inderetnic’a aperare a inamicului, Maiestatea S’a 
Regele pentru comemorarea acestui faptu eroicu alu batalio
nului, a bine-voitu a decoră drapelulu vostru cu ordinulu 
Steu’a României. Incredintiatu că acestu semnu de distinc- 
tiune adaugitu la drapelulu batalionului, simbolulu patriei 
si alu suveranului nostru si cg.re câ unu depositu sacru tre
bue consacratu neatinsu, ’lu veți apera cu aceeași vitejia si 
abnegatiune, ori candu suveranulu nostru va face din nou 
apelu la voi pentru aperarea patriei : se uramu toti; Traiesca 
Maiestatea S’a Regele! Traiâsca Maiestatea S’a Regin’a! 
Traiesca Romani’a !

După acestu discursu a urmatu unu ura frene- 
ticu; apoi in sunetulu imnului pentru drapelu, ge- 
neralulu a pusu insusi acâsta mare decoratiune pe 
drapelu, împreuna cu o frumdsa cordna de flori, 
oferita de oficiarii batalionului. După acdsta intor- 
ctadu-se câtra comandantulu batalionului, maiorii 
Leon, i-a rostitu urmatdrele :

Domnule maioru ! Ve incredintiezu acestu drapelu care 
părta cu elu cea mai mare decoratiune, semnu de vitejii ce 
acestu batalionu a desfasiuratu pe campulu de lupta ; fiți 

mândru că comandați acestu corpu, sunt convinsu, că veți 
face si in viitoru câ onărea ei viteji’a se acopere pururea 
acestu batalionu. Se traesca batalionulu alu duoilea de ve
natori ! Se traiâsca comandantulu seu !

După mai multe strigate de ur’a din partea 
batalionului, d. maioru Leon a respunsu nrmatdrele :

Domnule generalu ! Batalionulu alu 2-lea de venatori, 
primesce cu mandria marea decoratiune pusa de d-văstra pe 
drapelulu seu. Acesta inalta distinctiune acordata batalionu
lui de Suveranulu si marele noBtru capitanu este o reBplata 
a virtutiloru militare pe care acestu corpu le-au afirmatu in 
campani’a Bulgariei. Batalionulu alu 2-lea de venatori va 
soi si de aici înainte câ si pe campulu de lupta a fi o 
sentinela neclintita pentru tiera si tronu, va sci la ori-ce 
periculu a ’si versâ sângele si a muri pena la celu din urma 
pentru a mantîne susu onărea si glori’a drapelului seu. 
Traiesa Romani’a! Traiesca Maiestățile loru Regele si Regin’a ! 
Traie'sca d. generalu Anghelescu !

Strigate de ur’a au acoperitu aceste cuvinte. 
După defilarea batalionului, d-nii oficeri au luatu 
parte la barchetnlu pregatitu, precum si trup’a la 
prandîulu ce se servise in apropiarea banchetului in 
localulu noului spitalu militaru din fați’a bivuacului 
acestui batalionu.

La banchetu D. Locot.-coloDelu Candiano, fos- 
tulu comandantu alu acestui batalionu in timpulu 
campaniei, a redicatu urmatorulu toastu:

Domniloru ! Deca a-si trai diece vecuri, dl mai scumpa 
pentru mine câ acest’a nu voi intalni in vieti’a mea. Sunt 
asie de mândru că me gasescu in mijloculu atatoru vităji 
frați de-arme printre care deosebescu pe generalulu G. An
ghelescu, unu oficiaru ce a sciutu se’si câștige epoletele de 
generalu in sangerăsele lupte ale Romaniloru in Bulgari’a. 
Onăre lui că la o versta asie de juna a sciutu se se rădice 
la o asie de inalta demnitate.

D-loru, acestu drapelu alu batal. 2 de venetori ce se 
decoreza aetadi este e resplata pentru cei viteji si o marâtia 
amintire tierei de jertfele făcute de soldatulu romanu in res- 
boiulu pentru independenti’a patriei. Drapelulu e unu ma- 
gnetu dumnedieescu, ce atrage si lipesce anima de anima, si 
umeru de umeru si imbarbateza pe omu intr’atâtu in cătu 
lu aduce se rida de mdrte, căci are fîinti’a s’a insufletlta de 
sentimentulu datoriei. Si-a ne îndeplini datori’a acest’a am 
invetiat’o dela M. S. Carolu I Regele si capitanulu ce ne-a 
condusu la biruintie ; acdst’a am invetiat’o din sângele ne- 
mului nostru care a aparatu in contra urgiei vremuriloju vi
tregi drepturile si pamentulu României.

Sunt fericitu că in orasiulu Craiov’a, leganulu domniei 
lui Tudoru Vladimirescu, noi ostenii lui Carolu I, ne-amu a- 
dunatu se serbamu serbatdrea eroismului.

Deca Domnulu Tudoru este represintantulu deșteptării 
naționale, Regele Carolu I este incarnarea independintii năs- 
tre ; Domnulu Tudoru e o nobila aspirația, Regele Carolu I 
e unu faptu uriasiu, căci faptu uriasiu e, câ unu poporu 
micu asupritu de vecuri se ’si cticeresca independinti’a cu sa- 
bi’a in mana.

Se nu uitamu, iubiți frați de arme, câ drapelulu e sim
bolulu disciplinei, infratirei si virtutiloru militare ; că elu a- 
dapostesce in cutele sale insusi destinele patriei romane. Cum 
va fi drapelulu, asie va fi si armat’a, se cautamu se-lu tie- 
nemu totu-deauna susu, câ susu să ne fia si animele si dem
nitatea naționala. Drapelulu mai este si unu mare esemplu 
si unu marturu nemuritoru. Priviți drapelulu batalionului 2 
venatori, priviți făsiele acelea ! Ele ne areta cătu de grăz- 
nica a fost primejdi’a, dăr’ ele ne spunu totu-deodata cum 
atăti morti vitejesci si atăti viteji vii s’au adunatu impregiu- 
rulu seu si i-au facutu unu scutu din pepturile loru. Pe a- 
cele fasii gloriăse stă scrisa traditi’a năstra militară. Acele 
fasii ne indemna se ne facemu datori’a cum alții si au fa- 
cut'o înaintea năstra si resplat’a o vomu afla mai curendu său 
mai tardiu, căci ochii istoriei nu potn fi orbiți. Ori cari ar’ 
fi născocirile invidiei, adeverulu pururea iese triumfatoru.

Se lucramu der’, se studiamu, se ne iubimu, se fimu 
leali unulu câtra altulu se avemu încredere in noi insine si 
acest’a ne va dâ taria ; se avemu încredere in noi insine v’o 
repetezu si Steu’a României ce impodobesce astadi câ o drepta 
resplata acestu drapelu in curendu se va transformă intr’unu 
săre, care va lumină falnicu peste falniculu viitoru alu Ro
mâniei.

Beau acestu paharu in sanetatea Maiestatiloru Loru Re
gele si Regina. Bean in onărea si fericirea Augustei mame 
a Regelui, căci din vulturii, vulturu nasce, din stejaru, ste
jar u resare.

Beau pentru cei absenți, si pentru cei presenti din a- 
cestu vitezu batalionu alu 2-lea de venatori.

D. generalu Anghelescu multiamindu d-lui lo- 
cotenentu-colonelu Candiano a redicatu unu toastu 
in sanetatea acestuia. D. locot.-colonelu Candiano 
a redicatu urmatorulu toastu in sanetatea maiorului 
Leon comandantulu actualu alu batalionului 2-lea 
de venetori :

Domniloru ! Candu mergeamu la assaltulu Gri vitiei langa 
mine unu caporalu a avutu pântecele taiatu de o spărtură 
de obuzu; matiele ’i erau afara. Der’ acestu vitezu avu pu- 



tarea si ntarirea do a înainta inca căti-va pași si pe candu 
mergea, cuprinsu de frigurile mortii si ia le patriotismului, 
aretandu-mi Griviti’a ’mi dise: „Domnule maioru! Eu moru, 
moru inse fericitu căci privescu romanii cum inainteza." A- 
cestu erou, pronunțiandu aceste cuvinte, cadiîi si muri. Sunt 
mândru, d-le maioru Leon, de a te vede comandandu bata
lionului alu 2-lea de venetori si am deplin’a încredere că ’ti 
vei face datori’a in diu’a primejdiei precum acelu caporalu 
a sciutu se si-o faca. Se traiesca comandantulu batalionului 
d. maioru Leon.

•Comandantulu batalionului 2 a multiamitu c’unu 
■toastu frumosu ; loc. coloneta Răsti a închinata tapoi 
pentru venatori dîcendu intre altele : „Este ade- 
veratu că consacrati’a bravurei a venitu tardiu si 
batalionulu alu doilea de venatori sunt siguru d-loru 
isi va resbună de acăst’a intardiare in modulu ur- 
matoriu : La Plevn’a a luatu o reduta in viitoru 
va luă mai multe si romanimea ’i va strigă: Se 
traiăsca bravii venatori! *

Cu acăst’a ocasiune d. loc. Scrobu a cititu ur- 
matorulu versu dedicatu.

Batalionului alu 2-lea de venatori.
Totu ce lupta pentru tiăra 
E cu fala resplatitu 
Si resplat’a vdstra astadi 
Patri’a va pregatitu.' 
Steagulu vostru, pentru care 
Atătu sânge s’a versatu, 
Der’ pe care venatorulu 
Nici murindu, nu l’a lasatu, 
Adi pe densulu stralucesce 
Steaua tierei Romanești, 
Ca unu semnu de ale vostre 
Fapte mări si vitejesci! 
Venatori! fiți mândrii astadi! 
Luati stdguiu decoratu ! 
Si strigați ca se traiesca 
Tidr’a, care vi la datu.

D. generalu Anghelescu a redicatu celu din 
urma toastu pentru Maiestățile Loru Regele si Re
gi n’a Romacini. Tăte aeeSte Coaste au .fost ur
mate de strigate entusiaste de ura din partea trupei 
si a asistentiloru.

Regulamentu,
Pentru relatiunile bisericești ale clerului ortodox romanu cu 
creștinii eterodoxi seu de altu ritu si cu necredincioșii cari 

traiescn in regatulu României.

•Candu unu crestinu eterodox, doresce a deveni 
fiiu spiritualu alu bisericei ortodoxe, unirea lui cu 
biseric’a se face numai prin catihisare in punctele 
-dogmatice deosebităria si prin mir-ungere, precedendu 
autorisaiva episcopului eparhiotu, conformu art. 
22, cap. II, din regulamentulu pentru desciplin’a 
bisericesca.

Actulu unirei cu biseric’a ortodoxa se va con
stata prin unu certificatu episcopalu, datu la ‘man’a 
celui unitu cu biseric’a năstra.

II. Creștinii eterodoxi său de altu ritu, sunt 
admiși a participă la rugăciunile bisericei ortodoxe, 
că si ortodoxii. De asemenea preoți ortodoxi, candu 
voru fi invitați, voru face prin casele loru rugăciuni 
de acele obicinuite a se sevărsi prin casele orto- 
doxiloru.

III. Căndu creștinii eterodoxi seu de altu ritu, 
barbatu si femee, voru cere la biseric’a ortodoxa 
a se bine-cuventă casatoriele loru civile, prin cu- 
nuni’a bisericăsca după ritulu ortodoxu, preoții 
ortodoxi voru satisface acăst’a dorintia a loru, voru 
cere inse obligații in scrisu de la densii, că copii, 
ce se voru nasce din acăst’a casatoria, bine cu- 
ventata de biseric’a ortodoxa, voru deveni, prin 
botezu, membrii si fii ai bisericei ortodoxe. Dă 
asemenea, căndu părinții eterodoxi, din vre-o causa 
loru cunoscuta, ar’ cere, că copii loru se fia bote
zați după ritulu ortodoxu, preoții voru satisface a- 
căst’a dorintia a loru, cu aceeași obligațiune inse, 
că copii cei botezați in ritulu ortodox se fia edu
cați in religiunea ortodoxa.

IV. Căsătoriile mixte, intre persăue ortodoxe 
cu persănele eterodoxe său de altu ritu crescinescu, 
se bine-cuvinteaza de biseric’a ortodoxa, pazindu-se 
usulu de păna acum, că copii ce se voru nasce din 
asemenea casatorii se devină membri ai bisericei 
ortodoxe.

V. Candu creștinii eterodoxi său de altu ritu, 
la casu de băla, ar’ cere ajutorulu spiritualu alu 
bisericei ortodoxe, precum: rugăciuni si consolatiuni 
sufletesci, preoții ortodoxi se nu le refuze asemenea 
ajutoru duhovnicescu.

VI. Candu vre unu crestinu eterodoxu său de 
altu ritu, ar’ aduce vre unu prinosu la biserica, 
după exemplulu ortodoxiloru, prinosulu lui se fia 
primitu.

VII. Candu vre unu crestinu eterodoxu său de 
altu ritu, in lipsa de preotu alu confessiunei si 
ritului seu, s’ar’ cere se fia iumormentatu de preo.tulu 
ortodox si după ritulu ortodox, se i se faca, in 
cas’a unde este repausatulu, său in cas’a cimitirului, 
renduial’a panahidei (parastasului), apoi să se trans
porte si să se depună in mormentu cu rendueal’a 
cu care se ingrăpa si ortodoxii.

VIII. Candu 'vre unu crestinu eterodoxu seu de 
altu ritu, ar’ reposa, si casnicii lui, din iubire si 
stima pentru memori’a lui, ar’ cere, că la bisericile 
ortodoxe să se traga clopotele, se nu li se refuse 
cererea acăst’a, ci mai vertosu, să se respecte sen- 
timentulu loru de iubire cătra celu reposatu si 
considerația loru cătra biserica ortodoxa.

IX. Preoții ortodoxi sunt datori a se purtă cu 
politetia si simpathia catra creștinii eterodoxi său 
de alte rituri; a nu insultă nici a deride usuantiele 
loru religiăse.

X. Necredincioșii iu Isusu Hristosu nu au dreptu 
a pretinde de la biseric’a orodoxa nici unu serviciu 
religiosu, atătu in vieatia cătu si după morte. In- 
mormentarea loru la casu de novoe, se va face fara 
nici o participare a bisericei ortodoxe, ci numai 
prin dispositiuni ale autontatiloru comunale, fara 
a se pretinde asistenti’a său participarea vre unui 
preotu ortodoxu.

XI. Candu o persăna necrestina ar’ voi a intră 
in casatoria cu o persăna creștina ortodoxa, biseric’a, 
urmandu usulu de păna acum, numai atunci va 
celebra cununi’a loru, candu persăna necrestina se 
va fi convertitu mai antaiu la crestinismu si se va 
fi botezatu in biseric’a ortodoxa.

Acestu regulamentu s’a votatu in siedinti’a din 
12 Iuniu 1881.

j- Presiedintele sântului Sinod. Mitropolitutu 
primatu C a 1 i n i c u.

Membrii: I o s i f u, mitropolitulu Moldovei, 
Melhisedecu, episcopulu Romanului, C a- 
1 i n i c u, episcopulu Husiului, I o s i f u Răm- 
nicu, G h e n a d i e Argesiu, Calistu S t r a to
ni a c h e s, Arh. Veterianu Rămniceanu, 
Inocentu M. Ploesceanu Arh. Ieremia 
G a 1 a t i a n u, Silvestru B. P i t i s t e a n u, 
Calistratu Berladeanu.

(L. S. St. Sinod.)

Consiliulu de stătu alu Bulgariei.
Ea,ta in resumatu textulu manifestului princiaru, 

prin care se face cunoscuta instituirea consiliului 
de stătu :

„Principele Alexandru institue unu consiliu de 
stătu pentru a’lu ajuta in organisarea tierei. Acestu 
consiliu va fi compușii după principiulu adoptatu 
in proiectulu de constitutiune, pe care guvernulu 
Maiestatei Sale Imperatului Alexandru II. ’lu pro
pusese Adunarei bulgare din Târnov’a si care a 
fost respinsu.

Principele declara, ca a adoptatu acestu proiectu, 
nu numai din respectu pentru memori’a Tiarului 
liberatoru, dăr’ si convinsu fiindu, ca acestu proiectu 
convine Bulgariei. In liberalismulu seu, principele 
lașa pe națiune să alăga duăe din trei parti ale 
membriloru consiliului, pe căndu vechiulu proiectu 
rusescu lașa, că puterea esecutiva se număsca unu 
numeru de membri egalu cu acela, ce eră să fia 
alesu de poporu. Principele face apelu la patrio- 
tismulu si intieleptiunea natiunei; elu invita pe 
bulgari să tramita consiliari cari, inconjurandu tro- 
nulu, voru sci să indeplinăsca, cu demnitate dato
riile loru si voru servi a stringe inca mai multu 
legaturile dintre principe si iubitulu seu poporu.

Consiliulu de stătu va fi compusu din 8 mem
bri aleși după lista Drin votu cu dube grade, din 
4 membri numiți de principe si 3 membri consi
liari de dreptu, representandu 1 clerulu ortodoxu, 
1 comunitatea musulmana si alu treilea comunita
tea israelita.

Miniștrii sunt membri de dreptu, dăr’ cu votu 
deliberativu numai pentru cestiunile din resortulu 
loru respectivu. Membrii aleși voru pută fi realesi 
la fiacare siese ani.

Atributiunile consiliului sunt urraatăriele: a 
elabora tăte proiectele de lege si regulamentele de 
administratiune publica; a’si da opiniunile asupra 
tutuloru cestiuniloru puse de guvernu; a autorisa 
tăte chieltuielile din fondurile de reserva si din 
fondurile bugetului pentru chieltuielile neprevediute; 
a da hotariri asupra conventiuniloru si concesiuni- 
loru, de întreprinderi; a judeca in ultim’a instan- 
tia cestiunile de contentiosu administrativu; a da 
autorisare pentru împrumuturile solicitate de comune 

plasi si departamente, a revisui budgetulu rectifica- 
tivu; in sfîrsitu a presenta principelui cașurile de 
calcare a legiloru fundamentale ale tierei.„R.W.“

3D î zz e r s e.
(Prelegere publica.) Dumineca in 

20 Septembre v. se tină serbatărea obicinuita a 
sf. Sofii, patronei gimnasiului romanu din Br°sio7u. 
Cu prilegiulu acest’a d-lu prof. Andreiu Barseanu 
vorbi despre tem’a: Cum au invetiatu 
carte moșii si strămoșii noștri? 
Noulu profesoru descrise, după o scurta introducere, 
starea Romaniloru după infiintiarea stateloru dună
rene ; aretă ce institute de invetiamentu puteau se 
aiba ai nostrii in falnicele dile ale lui Stefanu celu 
Mare si ale lui Vladu Tiepesiu; pomeni despre 
scăl’a lui Iacobu Eraclide Despotulu, despre a lui 
Vasile Lupulu si despre ale lui Constantinu Duc’a 
si Sierbanu Cantacuzenu ; descrise trist’a epoca a 
Fanariotiloru ; se intărse la istori’a Ardeleniloru, 
facă istoriculu scălei din Blasiu, accentuă renascerea 
sub unu Sincai, Maioru si Klein ; descrise descep- 
tarea celoru din Romani’a prin Lazaru si prin ceilalți 
Transilvăneni trecuti dincolo de Carpati; aretă 
silintiele de mai din urma ale nămului nostru pentru 
înaintarea instructiunei — si in sfărsitu incheiă cu 
cuvintele: „. . . Si de mi-aru dă voia tinerii ce 
se afla de fația a incheiă, adresandu-me cătra densii, 
asiu mai adauge numai si numai cuvintele urmatărie: 
Aduceti-ve aminte in ori si ce vreme de barbatii 
cari s’au jertfitu pentru că cei de nămulu nostru 
se păta invetiâ carte romanăsca, ganditi-ve totdeuna 
la greutățile ce au avutu ei a le învinge, si nu 
lasati nefolosita nici o clipita că se puteti calcă 
totu mai departe pe mandr’a cale a culturei. Cine 
nu se silesce la invetiatura astadi, candu tăte 
drumurile suntu deschise, in adeveru pecatuiesce !*

(Serate musicale in sa l’a Redutei.) 
Capel’a orasianăsca din Brasiovu sub conducerea bra
vului măiestru A. Brandtner va arangiâ in sal’a Redu
tei unu sîru de serate musicale. Publiculu va siedă 
la mese. Unu abonamentu, pentru 10 serate la 
mese in sala costa 2 fl. v. a. pentr’unu locu nu
merotata pe Galeria 3 fl. Se primescu înscrieri 
pentru asemeni bilete la librari’a H. Z e i d n e r 
si la „Frații S i m a i“ in tărgulu grăului. Sera
tele de abonamentu cari voru avă locu de ordinaru 
Duminec’a si Joiea voru fi anuntiate prin afisiuri. 
Intrarea la cassa 30 cr.

(M u s e u i s t o r i c u.) In orasiulu Se- 
verinu se institue o societate pentru formarea unui 
museu istoricu in care să se stringa anticitatile de 
cari acelu judeșiu e plinu. întreprinderea e lău
dabila dîce „B. P.“, si ar’ trebui imitata si de 
alte județie, dintre cari mai cu săma Buzeulu, in 
care s’a gasitu tesaurulu de la Petrăs’a.

(Stenografia romana.) Dela Vien’a 
ni se comunica urmatărele : S’a pusu sub tiparu 
si va esi pe la finea lui Sept. a. c. opulu : „C u r- 
su sistematicu de Stenografia 
romana4 intocmitu in 24 lectiuni de E u- 
geniu Sucevauu. Editiune de lucsu. Com
pleta in dude brosiuri. Pretiulu uneibrosiuri fl.1.20 
= fr. 3. Editur’a autorului (Vien’a. VI., Maria- 
hilferstr. 51.) — Prospecte gratis. — Intre in- 
ventiunile cele mai interesante si folosităre ale se
cuiului XIX. este negresitu arfa stenografica. Ne
cesitatea ei neaperata pentru Romani s’a consta
tata de nenumerate ori. Din nenorocire inse sis
temele stenografice introduse la noi nu s’au pututu 
latf, din causa că sunt pră defectuăse si nu tieuu 
conta de principiile indispensabile ale stenografiei 
moderne, care, precum vedemu la Germani, tinde 
a fi scrisăre raționala si a deveni in urma scrisă- 
rea viitorului intre cei cu carte. Autorulu, ve- 
diendu zadarnici’a tuturoru sistemeloru cunoscute 
păna acuma, si-a propusu, a lucră unu sistemu nou 
de stenografia, potrivita limbei năstre. ' I-a succesu 
in fine, a află o metoda năua, simpla, regulata si 
basata pe nâtur’a limbei. Resultatulu dobănditu 
prin studii neobosite, făcute, timpu de 16 ani — 
sistemulu nationalu de stenografia -- se publica a- 
cum in Cursulu acest’a. Scrisărea e usiăra, cali
grafica, pră dindemana si totu asiă de citătia si 
sigura, că si cea obicinuita, cu tăte că e de 6 ori 
mai scurta. Ajungemu a scrie pe minuta păna la 
360 silabe. Ori-cine păte se intielăga avantagele 
enorme, ce ne ofere acăst’a inventiune. Unu siru 
însemnata do persăne s’au si intrunitu, pentru a 
dă autorului concursulu d-loru necesaru la intro
ducerea stenografiei romane naționale.

Cu procurarea si vendiarea opului la d-ni ama
tori s’au însărcinata de buna voia păna acum 
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Bilete de subscriptiune se voru afla la d-loru.
(R e f o r m’a magistraturei.) Comi- 

siunea Camerei romane insarcinata se studieze cesti- 
unea reformei organisarei judecatoresci, a luatu ieri 
urmatârea hotanre : Cinci dintre membrii, cari o 
compunu, si anume d-nii Chitiu, Cantili, Flev’a, 
Giani si Vulturescu, s’au pronunțiatu pentru siste- 
mulu electivitatii ; d. C. Boerescu a adrnisu acestu 
sistemu, cu conditiune inse câ, odata magistratii 
aleși se fia declarați inamovibili, d. G. Marzescu 
a respinsu cu desâvirsiro eligibilitatea, propuindu 
concursulu pentru admitere si Înaintare in ramur’a 
judecatordsca si instituirea unei comissiuni, fara a 
cărei decisiune ministru)u se nu p6ta destitui său 
permută nici macaru unu grefieru.

(C a t e d r a l’a din Iași.) Lucrările de 
restaurarea Mitropoliei din lași se urmdza cu 
activitate, spune „Curierulu Balassanu." Columnele 
ce se construescu in iuteriorulu bisericei, pe cari 
se voru sprijini bolțile centrale, sunt aprâpe gata.

(Avisu comerciantiloru.) Agenția 
vapâreloru pe Dunăre insciintieza pe publicu, că 
adausulu de 30 la suta asupra tacsei transportului 
marfuriloru tramise pe calea ferata Giurgiu-Bucuresci 
n’are nici-o influentia asupra pretiuriloru tran
sportului numitei societăți, adeca, cu totu adausulu 
de 30 la suta, societatea nu percepe tacse mai mari 
până la Bucuresci, socotindu-se si transportulu pe 
mentionat’a linia ferata, de câtu după tarifele ei 
de până acuma.

(Botezulu ateisitiloru.) D. 
Henri Rochefort a indeplinitu o ciudata ceremonia, 
acum câteva dîle, intr’unu birtu la „Lapin qui 
furne* in Saint-Denis. Elu a botezatu aci după 
ritulu ateista câțiva copii. Cinci-dieci de liberi cu
getători erau adunați in acelu localu. La cina 
(nu de taina), cetatianulu Grossetâte (Cap-bostan) 
a investitu pe redactorulu intransigentu cu insig- 
niele reuniunei liberaliloru din Saint-Denis. Apoi 
d. Rochefort sculandu-se a disu : „Cetatiani si 
Cetatiane! Nu vomu procede acum la botezulu, 
ci la introducerea solemna a trei copii, cari intra 
in rondurile spiriteloru libere. înainte de a ne 
gândi se combatemu tiranii, trebue se ne scapamu 
de superstitiune. Părinții noștri n’ar’ fi derimatu 
Bastilia, ddca n’ar’ fi pusu la pamentu mai antaiu 
superstiti’a.“ La aceste cuvinte se apropia o mana 
tenera, in brație cu unu copilu de curându nascutu 
si insolita de alti duoi copii de câte 4 — 5 ani. A- 
cesti duoi copii se asiediara unuiu la drdpt’a, altulu 
la stang'a lui Rochefort. Elu luâ panglici roșii 
si le pune de gâtulu copiiloru. Copiiloru si femei- 
loru le plăcu lucrurile roșii. Spre marea veselie 
a adunarei, copilulu din fasia isi intinse manusitiele 
spre panglic’a roșia si dete unu tipetu de bucuria. 
In fine s’a dresu unu procesu verbalu asupra a- 
cesuei serbări puerile si s’a iscalitu numai de copiii 
cei mari, fiindu-câ cei mici n’au invetiatu inca bu- 
cdvn’a ateista. „Timp."

(Furtuna pe Marea n 6 g r a.) Din 
Constantia se scrie „Vocei Covorluiului" câ de 3 
dîle batea acolo o furtuna asid de grozava in câtu 
localii spunu câ o asemenea furtuna n’a mai fostu 
de 8 ani. Marea agitata dâ unu mugetu ingrozi- 
toriu. Valurile se ridicau in forma de munți. O 
corabia incarcata cu sare, plecandu de acum 4 dile 
din Crime’a pentru Odesa, ajunse acolo, inse ’i fii 
imposibilu de a intră in portu, de unde luand’o 
ventulu a adus’o asta n6pte la Constantia, unde 
asemenea fiindu’i impossibilu de a intră in portu, 
se vedea adî dimindtia retacindu in giurulu lui pur
tata de valuri. Pe la 12 6re, furtun’a o aruncă 
spre tiermu, si mai inainte de a ajunge la malu, 
seintiepeniin nisipu si remase fixa,6r’ valurile se intre- 
cdu care de care mai mari a se aruncă peste dens’a. 
In corabie se afla capitanulu, care era si proprie- 

tarulu ei, si 4 mateloti. Indata ce corabia se opri, 
capitanulu ei, cu ajutorulu unei luntri, esi la us- 
catu si se duse se consulte pe capitanulu de portu 
după consiliulu caruia se intdrse drasi la corabia 
decisu a remand acolo ; matelotii inse se opusera 
si insistară se Asa in orasiu. Ei se puseră ddr’ 
câte 5 intr’o barca, care mai inainte de a ajunge 
la malu, fti resturnata de unu valu. Capitanulu cu 
unu matelotu s’au inecatu, dr’ ceilalți 3 au scpatu 
inotandu. Cadavrulu căpitanului la momentu a fostu 
aruncatu de valuri la malu, 6r’ celal’altu nu s’a 
mai gasitu.

(Beuturi fasificate.)— In urma ana- 
lisei himice, făcute de d. doctoru in chimia Alfred 
Bernath Lendway, mai multoru beuturi si lichide 
spirtudse si alimentare, constatanduse, ca unele 
sunt vatamatorie si chiaru otravitârie, contienendu, 
intre altoie, pdtra acra, acidu sulfuricu (vitriolu) 
si anilina in cantitate însemnata, s’a luatu disposi- 
tiuni pe de o parte sâ se confisce beuturile inveni- 
nate, idr’ pe de alta, cei dovediți falsificatori, si 
anume Davidu Marcu (Iancu Baroch) si I. Goldem- 
berg din Caracalu, sâ fia dati in judecata.

(Depărtarea mirosului de sfo- 
iagu si de bute, din vinu.) Prito- 
tocesce vinulu si pune la fiacare vadra de vinu 50 
dramuri prafu de cărbuni, amesteca, si lașa se stâ 
siepte dîle; trage vinulu in altu vasu, si mirosulu 
de bute său de sfoiagu va fi disparutu.

(Câ se nu mucedidsca mura
turile 6 r n ’a.) Pune in muraturile ce vei 
face bdbe de mustaru, cari la rendulu loru sunt 
digestive si totu deodata impedeca mucedirea mura- 
turilorn.

(Depărtarea sidreciloru de 
prin camere.) Iâ untu de pdtra, mOie câte
va petice intr’insulu si puue-le iu patru său cinci 
locuri ale camerei. Mirosulu acestui untu este si6- 
reciloru atâtu de nesulentu in câtu in câte-va 
6re nu se va mai vedd nici unuiu. Acestu medi- 
locu se p6te aplica si contra cartitieloru. In lo- 
cuintiele, unde s’au prasitu siâreci rnulti, se p6te a- 
plica cu succesu, smulgându cu rădăcină după carnpu 
C6d a vacei (Verbascum Thapsam) si punendu câte 
o mana in t6te unghiurile camerei. Plant’a Limb’a 
cânelui (Cynoglossum officinale) verde, pusa prin 
găurile sidreciloru, i departdza asemenea.

(Vinu nou transformatu in 
v e c h i u.) împle sticle cu vinu, lasandu in fia
care lipsa unu paharu, astupa-le bine si asiddia-le 
intr’o tingire cu apa, pe fundulu careia ai asiediatu 
unu stratu de paie si incaldiesce până va obtiene 
apa 60 grade Reumur. Scdle atunci sticlele, im- 
plele, astupale si conservate. Vinuri noi obtienu 
prin procederea acâsta gustulu vinuriloru de 10— 
12 ani. „R. G.“

(Frigurile galbene.) — Ilustrulu 
chimistu, d. Pasteur, caruia sciinti’a, industri’a si 
omenirea ’i sunt recunoscâtărie pentru frumdsele 
sâla descoperiri, a otaritu sâ se duca la Lazaretulu 
de la Panillacu, langa Bordeaux, câ se studieze 
frigurile galbene.

Unu 6re-care numeru de bolvani, loviți de 
teribil’a bdla, sunt internați in acestu momeutu la 
lazaretu; câți-va din ei au si muntu. D. Pasteur 
vrea se caute, ddca frigurile galbene nu sunt, câ 
cea mai mare parte din bâle, produsulu unui pa- 
rasitu specialu.

Mexiculu este, se scie, patri’a privilegiata a 
friguriloru galbene. Unu medica din acâst’a tiera, 
d. doctoru Carmona Y. Văile, condusu de descoperirile

Zsurcuba-olx si Govora.
Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu 

in Budapest’a, strada Vatiului, Vâczi utcza Nr. 17.
Falonu seu Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dalmatice, Bal- 
dachinu, prapori. Tote 
feliurile de steguri, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe altariu, 

Comande se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru conveni, se voru schimba cu altele. 4—30

d-lui Pasteur, asupra vibrionilorn, ar’ fi ajunsu se 
descopere parasitulu friguriloru galbene. Uramu, câ 
vestitulu profesoru se p6ta intarf afirmările disci- 
pulului seu. O inoculatiune preservatdria ar’ fi atunci 
aretata pentru a lupta contra friguriloru galbene. 
Ar’ fi o bine-facere mai multu de iuscrisu la activulu 
d-lui Pasteur.

(D e 1 a Iași) ni se scrie cu data 15/27 Sep- 
tembre câ la alegerea comunei Iași au invinsu cu 
desevârsire liberalii guvernamentali in contra celor
lalte diferite partide si fracțiuni — In 15/27 Sept, 
la 12 6re s’au deschisu cursurile la Universitate 
cu santirea apei si c’unu discursu f6rte potrivitu 
tienutu de câtra Decanuiu facultatii de matematica, 
Dlu Climescu. — In Iași a ninsu Sambat’a trecuta 
de s’a albitu pamentulu, inse după amddiu s’a to
pi tu zapad’a; preste n6pte flindu perfectu seninu a 
cadiutu bruma grdsa si a inghetiatu ap’a si supra- 
fați’a pamentului. Acuma e mai moderata atmos- 
fer’a inse, câ si pe la noi, ceriulu e innoratu si 
posomori tu.

Revista bibliografica.
(„G ramatic’a Limbei Romane") 

intocmitu pentru scolele secundare de N i c o 1 a u 
P i 1 11 a profesoru la gimn. romanu gr. or. din 
Brasiovu. Editur’a tipografiei Alexi. Brasiovu, 
Tipariulu tipografiei Alexi 1881. — Partea I-a a- 
cestei gramatice tractăza despre forme si etimo
logia, Partea II despre sintaxa, Ortografi’a este 
aceea adoptata provisoricu de câtra Academi’a ro
mana cu puține modificatiuni. Audimu că grama- 
tic’a d-lui Piltia a fost primita deja de câtra con- 
ferenti’a profesorala câ manuala de propunere la 
scâlele romane secundare din Brasiovu.

„ALBI N’A“,
INSTITUTU DE CREDITU SI DE ECONOMII

ixx SiToiin
acorda împrumuturi hipotecare cu anuitati pe 
10 si 20 ani. Anuitatea dela 100 florini este pe 
10 ani 7 fi. 36 cr. pe 20 ani 5 fi. 05 cr.

deschide credite ficse pre langa sigurantia 
hipotecara. Aceste se potu folosi intregi ori in parte 
pe bas’a unei singure intabulari, prin repetirea im- 
prumutului, candu si de căte-on ’i face respectivului 
trebuiutia. Interesulu suna 8% L auu 1

escompteza politie (cambie) cu trei, in anu
mite caruri in duâe subscrieri, pe termine până la 
6 luni cu 10% interese la anu, dra la cambie de 
prim’a cualitate, mai cu sâma comerciale, cu interese 
reduse dela 7 până la 10% fara provisiune;

face avansuri, adica împrumuta pe garanția 
de efecte publice nota te la bursele din Budapest’a, 
Vien’a si Bucuresci, intre cari sunt si scrisurile 
fonciari proprie, cum si pe garanția de moneta, 
până la 85% a valorei cursului si cu 6% interese 
la ană.

Regulamentele speciale pentru fia-care din ope
rațiunile amintite, contînendu conditiunile si pro- 
cedur’a pentru împrumutare, cum si t6te formularele 
de lipsa in limbile: romana, maghiara si germana 
se distribuescu gratuitu la cass’a institutului in 
Sibiiu in drele de birou, cum si pe la agenții in
stitutului din provincia. Asemenea se tramitu acelea 
la cerere prin posta franco.

Agenții noștri din tînuturi, primescu a mijloci 
împrumuturi in t6te operațiunile de mai susu.

Sibiiu 1 Septembre 1881. 3—4
Direcțiunea institutului.

potiruri, Pietohlebnica, ca- 
delnitie, Pacificalu, can
dele de altaru, policandre 
pentru biserici, Ripide, Chi- 
votu, cârti de Evangelia 
etc. etc.
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