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NOU ABONAMENTU
la

GAZETA TRANSILVANIEI.11
Cu i lanuariu S887 st. v., se va începe wi«fa io©h 

abonamentul, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

I’retnlu aboli amentnlui:
Pcnlrn România și străinătate: 

pe trei luni 10 franci 
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„ unu anu 40 „
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Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl.
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Abonarea se p6te
repede prin mandate poștale.

AbonațilorO de păn’aeuin li-se recomandă 
a însemna pe cuponu numSrulu fâșiei sub care 
au primită diarubl.

Domnii cari se voră abona din nou se binevoescă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimii.

Adinniîstratiunea.5

numitulă președinte a mai dată următdrele es- 
plicațiuni:

„Credă că ară fi îndreptățită acea binefă- 
cătdre procedere a acestora reuniuni, dândă o- 
casiune binevenită tuturoră acelora cari dorescă 
să învețe limba maghiară, căci după părerea 
ndstră nu’i putemă considera , ca adevărați pa- 
trioți pe aceia, cari își împlinescu minimulu da
toriei patriotice său nici măcară datoria, ca să 
nisuiescă a învăța limba oficială a statului ; după 
firma ndstră convingere obicinuita frasă, cu care 
singuraticii se silescu a’și masca negligerea da
toriei loră patriotice, conține o îndărătnicia 
mascată când <Ș.icu : Limba mea nu e maghiară, 
dăr inima mi-este. 0 astfelă de espresiune se 
ascultă fără displăcere din gura bătrâniloră și 
înaintățiloră în vârstă, fiind-că aceștia, cu tdtă 
bunăvoința loră, nu ’și-au putută însuși limba 
ndstră din causa referințeloră de educațiune și 
instrucțiune; dăr din gura generațiunei și tine- 
rimei de acum acâstă scusă este numai o formă 
fină esprimată a acelui disprețu, ce-lă nutrescu 
ele față cu limba patriei n6stre.“

Gerloczy-Gamperl încai ni-o spune curată 
și netedă, că reuniunile școlare și de cultură 
maghiare n’au scopulă de a ne răpi limba ma
ternă ci vreau numai să ne facă Maghiari cu trupă 
și sufletă.

Bravo Gamperl! Va se dică n’ajunge nici 
aceea, ca să fimă numai cu inima Unguri, ci 
trebue să fimă și cu limba Unguri. Esperimen- 
tulă acesta l’a făcută d-sa cu sine însuși, căci 
dâcă nu, cum ar fi ajunsă Gamperl președintele 
reuniunei școlare maghiare și primarulă capitalei 
unguresc!.

Dâr fiind-că este cu neputință a admite, că 
se află în țâră atâtea posturi de primari și de 
președinți, ca să se p6tă căpătui toți Nemaghia
rii, cari s’ar „naționalisa11 a la Gamperl, și fiind
că chiar când s’ar afla este cu neputință să fîă 
toți Gamperl!, de aceea ei preferă în ciuda lui 
Gamperl să rămână ceea ce suntu, și cu inima 
și cu limba.

Brașovu, 20 Decemvre 1886.
Partisanii maghiarismului violentă, de câte 

ori vorbescă ori scriu despre naționalități, suntă 
cu miere pe buze și suntu fdrte darnici când e 
vorba de asigurări gdle și fără prețu, că ei n’au 
nici o intențiune dușmană față cu Nemaghiarii. 
E caracteristicii și ciudată modulă cum facă ei 
aceste asigurări.

Chiar și fiiulu ministrului-președinte, tînă- 
rnlă deputată ală Ocnei-Sibiiului, deși abia acum 
a intrată în viața publică, cundșce și practică 
deja șiretele apucături ale teroriștiloră de adl. 
Precum scimă, elă a 4>su în discursulu său că 
statulu este specifică maghiară, pentru că l’ar fi 
creată „geniulă maghiarăi£ și că guvernulă va 
lucra în presentă și ’n viitoră ca să rămână ma
ghiară, dăr a adausă totodată, că guvernulă nu 
va împiedeca niciodată, ca naționalitățile să-și 
cultive și să-și desvolteze limba și cultura.

Nu ne surprinde, când vedemu că fiiulă 
primului ministru ignorăză, că regatulă s-tului 
Ștefană a fostă până mai eri ună stată federa
tivă și că limba latină a fostă mediulă, prin 
care comunicau între sine mădularele acestei fe- 
derațiuni; ignorăză, că representanții cei mai de 
frunte ai „geniului maghiarăcare a apărată și 
susținută acestă stată, au fostă de viță română. 
Ne surprinde însă cutezarea, cu care tînărulă 
Tisza a susținută, că guvernulă ungurescu stă- 
ruindă ca locuitorii acestui stată să ducă o viăță 
specifică maghiară, nu-i va împiedeca în des- 
voltarea individualității loră nemaghiare,

, Este o contradicția flagrantă și o imposi
bilitate, ce se susține aici și ce-o susțină toți 
matadorii maghiarismului violentă în vorbirile 
loră și în pressă. Ca să ne facemă Maghiari 
cu trupă și sufletă și totuși să rămânemă cre
dincioși naționalității și culturei ndstre românesc!, 
este unu nonsens, o absurditate din cele mai 
mari. ’*

De ce âinblați cu mâța în sacă ? Spuneți 
mai bine sinceră, care vă este scopulă ! Fiți cel 
puțină așa de sinceri cum a fostă voinicosulă 
președinte ală reuniunei școlare maghiare din 
Pesta, primarulă Carolu Gerloczy!

Acestă Gerloczy, mai înainte Gamperl, a 
deschisă a patra adunare plenară a numitei reu
niuni în 19 Decemvre 1886 printr’ună discursă, 
în care arată, că reuniunile maghiare culturale 
și școlare nu și-au pusă ca țîntă să răpăscă al
tora limba maternă, ci scopulă le este numai, 
ca în t6te întocmirile Nemaghiariloră, chiar și 
în resultatul.fi educațiunei poporale și ală nisu- 
ințeloră culturale „să aducă la valdre caracte- 
rulă de stată maghiară, cerută de fidelitatea pa
triotică și de legî.“ Și ca să nu stămă la în
doială, ce se înțelege sub caracteră de stată 

Din cămera română..
Cu dcasiunea disensiunei asupra răspunsului 

1a. Mesagiulă Tronului s’au rostită în camera ro
mână unele Importante discursuri, din cari voimă 
să reproducemă și noi părțile principale.

Incepemă c’ună estrasă din discursulă d-lui 
P. P. Carp, din partida junimiștiloru:

D-nulO P P. Carp: ...Ună alto sfatO ne mai dă 
d. ministru ală culleloră : să ne închinămO ’naintea om
nipotenței d-lui Brătianu. Ne dice: unO omă, care a 
făcutfl atâtea lucruri, care s’a luptată totă viâț.a lui, 
care a obținutfl resultate atâtă de eminente pentru țâră, 
care a făcută resbelă, care a făcută regalitate, care a 
creată România: are dreptulă la obediența tăcută a în- 
tregei țări. Nu sciu pănă la ce punctă teoria acesta e 
esactă; în genere țările n’au nevoe și nici nu trebue să 
fiă recunoscăldre unui omă ; ună omă a putută să facă 
mari servicii țărei sale; nu șl-a împlinită decâtă datoria; 
și când țăra vede că i-a dată totă ce’i putea da, ’idice: 
lasă pe alții să-și jertfăscă puterile in serviciulă meu. Nu 
vorbescă pentru casulă de față; o dică în genere, acesta 
e teoria. Decă ne vomă pune pe tărâmulă omeniloră 
celoră mari, veți vedea unde ajungemă; dăr să admită 
că așa e, și recunoscă că d. Brătianu e celă mai capa
bilă; recunoscă că e celă mai dreptă; recunoscă că e 
celă mai delicată dintre d-văstră. (Aplause). Acesta o re
cunoscă totdăuna, dăr o simtă mai alesă atuncia, când 
elă lipsește din mijloculă d-văstră. (Aplause). Der pentru 
acesta ăre trebue să reeunoscemă că tăte dela densulă 
au fostă făcute: neatârnarea, regalulă, crearea României 
moderne? După noi, tote acestea au fostă făcute de doi 
ămeni și numai o mică parte de d. Brătianu; de doi 
omeni, din cari unulă e cheia de boltă și celălaltă te
melia suveranităței naționale; acești doi se numescă:

unulă, Regele Carolă și ală doilea dorobanțulă română ! 
(Aplausă).

D. Brătianu singură a recunoscută în Cameră, și 
„Monitorulă“ e de față, că a trecută Dunărea fără să 
scie majoritatea și fără învoirea ei prealabilă. Cine scie 
cu ce ajutoră și sub ce îndemnă, d. Brătianu a avută 
curagiulă de a face ună asemenea faptă, fără să câră 
sprijinulă și învoirea majorităței, acela pâte să scie mai 
bine cui incumbă și răspunderea și meritulă întreprin- 
derei. Cine scie, cu ce tactă politică, ce energiă morală 
(și curagiulă fisică e ună ce mai desă, dăr energia mo
rală e ună ce mai rară), cine scie, dică, cu ce energiă 
morală s’a luptată Regelfe, ca să pâtă România lua lo- 
culă ei în acestă resbelă, cum merita să ia, față cu pre- 
tențiunile aliațiloră, acela scie că cea mai mare parte 
din merite îi revină numai Lui, și când vorbescă astătjl 
cu Cordna, îi aducă sincerile mele omagii. (Aplause).

Dorobanțulă 1 îmi permiteți să vorbescă de ună in
cidență dela Plevna. Când batalionulă de vânători ata
case reduta Grivița, în câteva minute perduse aprâpe trei 
sferturi din efectivulă său și a trebuită să se retragă. 
In dosulă bataliOneloră de vânători erau regimentulă ală 
14-lea și ală 16-lea, și când s’au întorsă vânătorii sfă- 
rîmați și înspăimântați, se striga: Turcii vină! și nămo- 
lulă de vânători, cari venea înapoi, a atrasă ună mo- 
mentă după sine și regimentele, care ’i susțineau, în vre
mea aceea Turcii eșiră din redută și înaintară contra 
regimenteloră; deodată unulă său doi din [dorobanți se 
întorcă fără ordină și începă isolată focuri; exemplulă 
loră se lățesce, focurile isolate devină focuri de plu- 
tone, focurile de plutâne devină salve de bataliâne, 
linia mișcătâre a inamicului se transformă in ună 41(lă 
de trupuri mOrte și cu Turcii învinși intră dorobanții în 
redută. (Aplause).

Pe când acestea nu se șciau și pe când se rapor
tase la quartierulă generală, că ataculă a fostă răspinsă, 
în cartea mărâță a eroismului română obscurulă do- 
robanță înscrisese cu sângele lui o nouă pagină și mai 
gloriăsă de câtă acelea din trecută. (Aplause).

Și pentru că dorobanțulă ne-a creată elă acâstă 
situațiune, voițl d-vostră să profite aceia, cari n’au nici 
ună merită? Vă asigură că nu pentru cumularzi a mu
rită dorobanțulă la Plevna (Aplause).

Vă asigură că sângele acelă generosă nu are să 
facă să crâscă plante părăsite. Din jertfele făcute acolo 
au să iasă, speră, dmeni de ună temperamentă mai tare 
decâtă acela ală multora cari voră să tragă pentru 
dânșii și numai pentru dânșii folăseloră sacrificiile țării. 
(Aplause).

De aceea, d-loră, pe Rege și pe dorobanță îlă re- 
vendicămă pentru noi toți, nu numai pentru stânga și 
nu numai pentru drâpta, căci și stânga și drâpta suntă 
pre amici pentru o haină atâtă de gloriOsă. Pe Rege și 
pe dorobanță îlă revindică țâra; ală nostru este și’lă 
vomă păstra.

De aceea nici in acâstă privința vedeți că sfaturile 
date de d-nu ministru ală instrucțiunei publice nu se 
potrivescă. Și când ne cereți să ne închinămă omnipo
tenței, ne refusămă la acâstă închinăciune; refusulă nos
tru de obediență nu împedică însă omnipotența de a 
exista, și mărturisirea d-lui Sturza ar fi de ajunsă ca 
s’o probeze. Nu vrâu însă să mă servă de mărturisirile 
adversarului, vrâu să vă arătă, cari suntă semnele dis
tinctive și cari suntă relele efecte ale omnipotenței. Să 
nu luăm exemple dela noi, să luămă casulă celă mai 
ilustru din istoriă, care a servită de prototipă la tâte; 
să studiămă metoda lui Cesară. Gândiți că elă a răs
turnată ruagiulă libertățiloră romane? Nu, era prea in
teligentă pentru acesta. Edilii, pretorii, censorii, consulii, 
comiții, tribunii, tâte rămăsese în piciore, dâr numai 
în modă aparentă, căci exercițiulă adevărată ală pute- 
rei nu’lă avea Cesară, ci libertinii lui.

D. Generalii D. Lecca: Norocă că noi Suntem ă 
bătrâni, (Aplause, ilaritate).

D. P. P. Carp: Sub scutulă acestoră forme exte- 
ridre, cari rămâneau întregi, erau o sumă de individl, 
cari- aveau încrederea și urechia lui Cesar, cari con
centraseră în mânile loră tâtă puterea și acâsta se șcia 
așa de bine în publică, încâtă cetățenii se închinau ca
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și între notarulă dela judecătoriă Iuliu Cosma a fostă, 
în urma unui schimbă de vorbe la joculă în cărți, ună 
duelă cu sabia. Judele a fostă rănită la mâna dreptă, 
așa că e silită să predea afacerile sale din oficiu pentru 
mai multă timpă unui locțiitori.

—x—
Ministeriulu de comunicațiune face cunoscută, că 

dela 1 Ianuariu 1887 adresații indigeni au să plătâscă, 
pe lângă porto, pachetele din străinătate nefrancate, și 
agio aurului.

■—x —
După cum spune „Marosvidek“ dela 24 Decemvre 

n., cassa orașului Tergu-Mureșului e gâlă pușcă, încâtă 
lefurile funcționariloră datorate dela 1 Decemvre n. nu 
s’au putută plăti pănă acum.

—x—
Comisiunile de asentare a cailoru se voră constitui 

în curendă în tâf.ă țera. Listele de numele acestora Jco- 
misiunl se voră înainta ministeriului de honvedi pănă la 
finele lui Februariu celă multă.

—x—
Se scrie din Cernăuți, că nisce Italieni au scosă 

din pământă în Gurahumora, pe când lucrau, o comâră 
constătălâre din 30,000 galbeni în aură. Acum vr’o 30 
de ani, a fostă omorîtă de hoți ună omă avută, anume 
Tabăcaru. Banii au fostă ascunși în pădure pănă la îm
părțire, dăr hoții n’au avută parte de ei, căci au fostă 
prinși și esecutațl la morte. Italianii au trecută repede 
în România, lăsândă cazanulă, în care erau banii, și 180 
galbeni împrăștiați prin ărbă la loculă unde i-au găsită.

—x—
Guvernulu spaniolă, înfluințată de bărbați cu po- 

siținne, și aceștia de bancherii judovl spanioli, e hotă- 
rîtă să primăscă îndărătă jidovimea dându-i drepturi și 
libertăți. Intr’o scrisâre a senatorului spaniolă Lopez 
Lapuya, care nu pâte fi decâtă jidovă, cătră deputa- 
tulă Dr. Bloch din Viena, arată fericirile ce’i așteptă pe 
jidovi în Spania, 6r nu ca în România și Rusia, unde 
suntă persecutați (?). în scopulă acesta s’a formată în 
Madridă ună comitelă. — Gum vedemă, mântuirea Spa
niei atârnă de jidovime, — tristă sârte! Fiindă că în 
România jidovimea nu pâte ajunge, ca în Ungaria, să 
pârle guvernulă de nașă și să conducă destinele țării, 
dlicO că suntă persecutați! Ar fi de dorită ca cei din 
România să sfătuăscă pe jidovi a se duce în Spania, 
țăra făgăduinței; să bage de sămă însă, ca nu cumva 
pe o parte să ăsă din țără, și pe alta să se înțârcă, 
cum se întâmplă cu pretinsele emigrări la America, că 
mulțl esă din Moldova și Ise stabilescă în Muntenia. 
Totă așa ară fi de dorită ca jidovii de prin comunele 
rurale românescl de aci să’șl îndrepte ochii spre Spania. 
„Iluștri patrioțl" dela »Pester LIoyd" le pâte comunica 
numele comitetului din Madridă.

—x—
Se anunță din Serajevo, că în timpulă din urmă 

s’au ivită în Erțegovina bande de hoți ce vină din Mun- 
tenegru și, după comiterea unui furtă său jafă, se refu
giază ărășl în Muntenegru. In Serajevo se susține, că 
aceste bande suntă destinate și pentru aceea, ca să rea- 
mintăscă Erțegovineniloră esistența Muntenegrului, pentru 
casulă unei mari conflagrațiunl în peninsula balcanică.

Societatea sodaliloru români din Brașovăi va 
arangia Joi în 25 Decemvre st. v. 1886, în sala Hote- 
ului Nr. l,o producțiune și petrecere colegială cu cântări 

și declamațiuul după următorea programă: 1. Cuvântă 
de deschidere. 2. Potpouri române, musica militară. 3. 
Sub o culme de cetate, corulă Sodaliloră. 4. Dialog: 
Tatălă și Fiulă, de I. Mureșianu, declamată de d-nii 
V. Meșotă și M. Alexandrescu. 5. Bălcescu murindă, 
musica militară. 6. Nâptea pe lună: Solo, esecutată de 
d. D. Opreseu. 7. Stefanu celă mare, de V. Alexandri, 
declamată de d. N. Ion eseu. 8. Ouverture, de Kleiber, 
musica militară. 9. Sunt soldată, corulă Sodaliloră. 
10. Pe malulu Dâmboviței: Solo, esecutată de d-lă D. 
Ha 11 eră. 11. Unde ești, musica militară. După produc
țiune urmăză danță. Intrarea de persână 1 fi. v. a. — 
Sperămă că publiculă nostru românescă va sprijini și 
de astădată printr’ună concursă numerosă producțiunea 
sodaliloră noștri.

O sSrbătdre la teatru.
Cetimă în „Voința Națională“ :
Adi MercurI 17/aa Decemvre, <|iua aniversară a 

nascerei M. S. Reginei, sa dată din ordinulă M. S. o 
representațiune, la care au asiststă toți copiii din 
scâlele publice ale Bucuresciloră. Grațiâsa Suverană 
a ^binevoită a asista la spectaeolă, compusă din 
următorele piese: Ștrengarulă din Parisu, Moșă Odi- 
niâră (traducerea lui Bonhomme Jadis). La intrare M. 
S. fu întâmpinată de d. D. Sturdza, minisfrulă culteloră 
și instrucțiunei publice, d. Spiru Haretă, secretarulă ge
nerală ală areluiași ministeră, d. prefectă ală poliției și 
d. C. I. Stăncescu, directorolă generală ală teatreloră. 
La intrarea Sa in salonulă lojei regale cinci copile îm

mai înainte cu respectă Ia consuli; der când aveau o 
afacere se duceau, nu la consuli, ci la cutare sâu cutare 
libertină. Ei bine, noi susținemă că: cam așa se face 
și la noi, și când se întreba d-nulă Maiorescu ieri: bine, 
pentru-ce ese cutare seu cutare ministru, pentru-ce nu 
ne dațl sâma de ce a eșită și de ce a intrată ? Între
barea are ună răspunsă ușoră: a eșită și a intrată, pen- 
tru-că așa o ceră formele exteriâre. Dâr, precum nu 
represinta nimică când a intrată, așa nu represintă ni- 
mică când ese.

Realitatea puterei stă aiurea, și acâsta este cu atâtă 
mai periculosă, cu câtă acolo nu este înconjurată de nici 
o responsabilitate, nici aparentă, nici reală.

Ei bine, unde ne duce ună asemenea sistemă? Ne 
duce la ună ce fatală, ne duce la o stare de lucruri pe- 
riculăsă, în care acela, care a voită se se servâscă de 
instrumente, și numai de instrumente, devine la rendulă 
lui instrumentulă înstrumenteloră sale. (Aplause).

Elă se încercă să resiste și nu pâte; când vorbesc! 
în patru ochi cu dânsulă, elă (jice: ml-e scârbă de ceea 
ce se petrece, și când vedi uimită că nu face nimică, în
țelegi fârte bine, că suntă forțe, cari suntă mai superiâre 
de cât intențiunile cari Ie-a avută și cari le ar putea 
avea; că o asemenea stare de lucruri duce directă la 
corupțiune, ori'care ar fi puterea aparentă cu care vă 
făliți astăzi. Că o asemenea stare de lucruri trebue să 
ducă la o cădere fatală, și cuteză a tjice desastrosă și 
pentru partidulă liberală și pentru țeră, acestă este atâtă 
de logică, încâtă nu trebue mare prevedere pentru ca 
s’o spunemă. Câtă însă mai stă încă vă ceră să res
pectați nu libertățile positive, dăr celă puțină libertățile 
civile, și acestea nu se potă respecta pe câtă vreme jus
tiția va fi mânuită cum o mănuițl astădl: ună primară 
amenință pe ună judecătoră, că dăcă nu va vota pentru 
elă, are să fie destituit; acestă amenințare la prima ve
dere, n’ar fi putută fi considerată de câtă ca o vană 
fanfaronadă. Când însă destituirea acelui judecătoră 
apare în „Monitoră«, câte-va (Jile după acăsfa, atunci 
fanfaronada devine ună ce seriosă și faptulă; acăsta ne 
deschide vederea asupra unoră negre perspective.

Eil că în asemenea condițiunl se pâte întâmpla ce 
s'a întâmplată la Botoșani, că în asemenea stare de lu
cruri se pâte întâmpla ca cetățenii desperați să vină să 
strige în gura mare: josă cu hoții dela primăriă 1 Acesta 
nu mă miră. Acolo vă duce omnipotența, și propriele 
d-vâstre greșeli vă împingă de a nu mai putea guverna 
decâtă cu soldatulă și cu procurorulă. (Desaprobărl.j 
Nu credă, nu credă, că trebue să facă asemănări neno
rocite; credă însă că răulă a ajunsă lă așa stare, în 
câtă a venită momentulă ca cu toții să’lă oprimă, și 
dăcă credeți că tăcerea aparentă a țărei este o încura- 
giare pentru d?vâstră, nu uitați exemplele din alte țări, 
unde poporulă a tăcută și a tăcută pănă când tăcerea 
lui a isbucnită în sbuciumări violente cari au sdruncinată 
și au compromisă chiar existența aceloră state. (Aplause.)

SOIRILE PILEI.
Din OrVștiă se scrie cătră »Sieb. Deutsch. Tgbl.", 

că magistratulă de acolo a fostă oficială încunosciințată 
despre aceea, că manevrele de corpii în anulă viitorii, 
la care va asista și Maiestatea Sa monareh/ulă, se voră 
ținea în împrejurimile Orăștiei. S’a anunțată și aceea, că 
în scopulă acesta va sosi în curendă ună ofieeră supe- 
rioră de stată majoră.

—x—
>Fremdenblatt“ ne spune că negocierile pentru în

cheierea convențiunei comerciale între Austro- Ungaria și 
România voru începe abia în prima jumătate a lunei 
lui Ianuariu. D. Dimitrie Sturdza nu va sosi la Viena 
decâtă pe la începutulă lunei viitâre.

—x—
Tribunalulă de aci a condamnată pe Durmes, fostă 

notară în Ghimbavă, la șese an*  închisâre pentru de- 
fraudare,

— x—
Statutele învățătoriloră poporali români gr. cath. 

din comitatulă Lugoșului au fostă aprobate.
—x—

La șcâla de momită din Seghedină suntă, pentru 
cursulă de vâră, ce se face în limbile ungurâscă și ger
mană, sistemisate stipendii de câte 40 fi. pentru două
sprezece eleve. Petițiunile, însoțite cu certificate de 
boteză, de moralitate și de sărăciă, să se adreseze cătră 
ministeriulă culteloră și instrucțiunei, der să se trimătă 
la directorul institutului Dr. Mann până la 31 Ianuariu n.

—x—
Classele I și II a șcâlei române din Reșnovu s’au 

închisă din causa pojarului ce bântue între copii.
—x—

Tribunalulu din Pesta va judeca la sfârșituld lui 
Ianuariu pe mai mulțl meseriași și calfe dela prăvălii, 
cari au luată parte Ia turburările în afacerea Ianski.

—x—
Intre judele cercuală Aurelă Kerekes din Mișcolțu 

brăcate în costumă națională, ’I presentară ună frumos 
buchetă de flori, urândă M. S. „sănătate și fericire."

Cu acestă prilegiu d. Stăncescu a ținută M. Sale 
următârea cuvântare:

Maiestate! Vă ceră voe, ca la acestă scumpă săr- 
băfâre, sâ mâ facă interpretulă comitetului dirigentă și 
ală artiștiloră Teatrului Națională, pentru a ruga pe M. 
Vâstră să binevoiască a primi respectuâsele și călduro- 
sele nâstre urări de fericire! Vă rugămă Maiestate să 
credeți, că Vă suntemă adâncă recunoscători de înalta 
protecțiune ce acordați scenei nâstre, atâtă prin presența 
Augustă a M. Vâstre la mai tote representațiunile pie• 
seloră ce se producă pe scena română, câtă și pentru 
particularulă interesă ce M. Vâstră acordă acestei în- 
stituțiunl, pe care daț.i-ne voe de a o pune de-a puru
rea sub Augusta Vâstră protecțiune! Suntemă fericiți că 
și astădl Vâ putemă exprima simțimintele de cari tot- 
deună suntemă însuflețiți, strigândă cu dragoste și pro
fundă devotamentă : Se trăițl Maiestățile Vâstre, Augu- 
știi noștri Suverani, lungi ani și fericiți pentru binele și 
propășirea Patriei 1

M. S. binevoi a muițămi d-lui jd* rectorh generală 
prin câteva cuvinte fârte măgulitâre, după cari întrândă 
în loja cea mare regală, însoțită de d-na Slăniceanu și 
d-lă Sturdza, fu aclamată de întregulă publică ce ascultă 
nî piciore Imnulă Națională. Sala era splendidă ilumi
nată. — Se ridică apoi cortina și dâmna Aristița M. Ma- 
nolescu, în costumă națională, recită cu o voce plină și 
adevărată inspirată o Odă închinată M. S. Reginei, care 
fu în mai multe rendurl întreruptă de freneticele aplause 
ale spectatoriloră. M. S. fu pătrunsă pănă la lacrăml, 
în mai multe rânduri, de simțimintele patriotice și înalte 
cu cari erau cântate minunatele fapte ale M. S. în tim
pulă răsboiului, ca Regină și ântâia femee română gata 
a’șl îndeplini datoriele către țâră și poporă și în timpă 
de pace ca mamă și ocrotitâre a celoră ce suferă și a 
orfaniloră.

D-na Manolescu a fostă rechiămată și viu aplau
dată pentru modulă magistrală și puternică cu care a 
esprimată gândirile poetului.

După aceea începu spectacolulă, în timpulă căruia 
d-lă Gr. A. Manolescu recită versurile următâre scrise 
de d-sa; âr d. Nottara declamă balada lui Bolintineanu, 
„Mihnea și Baba’. O bună ocasiune pentru ațâți copii 
să învețe a cjice acestă bucată, care de altfelă nu avea 
altă merită în acestă împrejurare, decătă acela de 
a se găsi pe buzele tuturora mititeiloră ce se aflau în 
sală.

fită versurile d-lui Manolescu :

17 (29) Decemvre.
E d>ua norocită în care Dâmna nâstră 
Vădu lumina cjilei. Natura-atunci gelâsă 
A cjisă Dumnetjeirei: ,Tu ai făcută Femeea, 
•Din ea voiu sci a face Poeta.’ — Șl O făcu

Er Domnulă Țârei nâstre, Celă dintre-aleșl alesulă, 
Făcu din Ea Regină, Regina fericită
Pe care, cu iubire, noi adi sărbătorimă.

In trei ființe sacre Ea este întrupată: 
Poetă și Regină și Mamă exemplară... 
Dumnedeirea numai s’asemănă cu ea 1

La eșire, Maiestatea Sa fă din nou aclamată de 
repețile ori; părăsindă sala grațiâsa suverană era fârte 
veselă. Petrecuse câte-va âre de plină mulțumire în 
mijloculă copiiloră sei!

Manifestațiunile Grănițerilorâ.
Adresa Grănițerilor din cercul Rodnei.

(Urmarea subscrierilorti la adresa de aderare și recunoscință cătră 
d-nii Dănilă Lica și Gavrilă Mană.)

Vasile Spaimacu, Simionă Marcușu, lonă Par. 
Popă, Giforu Ianus, George I. Niculaiu, Iovă Jarda, 
lonă Mironă, George Onea, llie Alexi. Tâderă Andreoi, 
Dumitru Resvanța, Ioană Dumitrașiu, Iacobă Sfrangen, 
Alexandru Gagea, lonă Sorecău, Iacobă Haliță, Domide 
Lazaru, lonă Mecicu, Maximă Nițiu, Alexanru Flore, 
lonă Puițău, Mafiei Puitzeu, Alexandru Buia, Artene 
Alexi, Iosefă Marica, Danilă Flore, Nistoră Gaboru, 
Toma Resvanțe, Ștefană Lupșioră, lonă Gavrilă Hăru- 
(za, Toaderă Darabană, Alexa Popă, Cosma Lupșoră, 
Artene Mutu, Toaderă Popă, Alexandru Musteață, Pavelă 
Petri, Domiza Popă, Mihai Sfrangeu, Maximă Haliția, 
Costană Ciaciulă, Mafiei Partene, Nistoră Popă, lonă 
Flore, Iacobă Cârcu, Necita Ogăgau, Alexa Buia, Ale
xandru Steopoe, Emiliu Steopoe, Grigore Lupoiă, Irimie 
Siorobetea, Ștefană Utalea, Iacobă Buia, Alexa Onea, 
Constană Onea, Ștefană Bulția, Vasile D. Jarda, Iosefă 
T. Popă, Filipă Mustâță, lonă C Cârculă, Ștefană Ni- 
țiulă, Andrei Neamțu, Larionă Ruști, Gregoriu Larionesi, 
Nicolau Larionesi, Maxim Gaboru, Roman Rusti, Doniza 
Gagea, Donisa Constanu, Ștefană Marica, Donisa Șioro- 
betea, Grigore Niculaiu, Silvană Alexi, Gavrilă Tahisiu, 
Nicolai Cârculă, Maximă I. Rațioiu, Moisi Andreesi, 
lonă Rebreanu, Gavrilă Alexi, Alexandru Cuculă, 
Cosma Mutulă, Leonă Niculae, Leonă Buta, Vasile Jarda, 
Lupulă Bulbucă, Ioană P. Rusu, Gregore Neamțu, Leonă 
Bolfă, Luca Luciu, Greasim Larionesi, Nechita Costană, 
Costană S. Costană, Nistoră Gagea, Filipă Rambulea, 
Eremie Andresi (prin Ștefană Usalea), Simionă Strugariu, 
Leonă Spaimacu, Tanase Steopâie, Gavrilă Buia, Precub 
Gagea, Ștefană N. Popă, Danilă Haliția, lână Isipă, Alexa 
Marcușiu, Artene Ionelă, lonă Calina, lonă Larionesi 
Condrea, Echimă Clipota, Mihaila Georgescu, Costană Pui- 
țieu, Artene Marcușiu, Gavrila Gagea, Grigore Jarda (Cim-
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brea), Toma Bulția, (prin Sohorca). Filimonă Niculai, 
Nechita Alugeorge, lână Onea, lonă Alugeorge, Iacobă 
S. Buia, Gregore Leuca, Pantilimonă Gâlea, Pantilimonă 
Rusu (Flincău), Tănasa Duhaschi, Ionii P. Jarda, Faca 
Armână, Gavrilă Strugariu, lonă Sohorca, Gavrilă Joja, 
LupulQ Leuca, Moisa Mironă, Iftodoră Miherlia, Filipă Mi- 
ronă, Ștefanii C. Buia, Arsenfe Bulbucă, lonă L. Costană, 
Ionii Alessi, Scridonii V. Popii. Macavei Erimie, Masimă 
Giorgieșiu, Filipii Hâruția, Manoilă Popii, Romanii Geor- 
gescu, Aritonii GostanO, Larionă CostanG, Iacobă Cos- 
tană (prin V. Șiorobeția), Grigore Strugariu, George Bu- 
dușianu, Maximii Rățioiu, Clementă Isipoe, Ionii Ram- 
bulea, Ionii Andresi, TâderO Berciu, Trifelia Aleși, văduvă, 
Ionii Gr. Popii, Anchidimă P. Popă, Petre Lupâe, AfrimO 
Puițeu, Maria Georgeșiu văduvă, Pavelă Tahîsiu, Mihailă 
Morariu, Ioană L. Popă, Danilă Ionelă, MitrofanO C. 
Gagea, lonă Scrid, Andresi, Terente Gogota, Artene Spai- 
macu, Gavrilă Clipota, Scridonă Lupșioră, Simionă Șo- 
robetea, lonă Sfrengeu, Condrate Leuca, Constană Leuca, 
Leonte Gagea, S'lnană Popă, Ciementă Rambulea, Ște
fană Petrac, Petre Șorecănă, Toaderă Tahiciu, Manoilă 
Calina, Mihailă C. Costană, llie Lazară, Mironă Algeorge, 
Vartolomei Macavei (subscrișl prin Ștefană Utalea, Lenea 
Petre Petrascu, George Gaboră, Ioană Flore Buia, Ioană 
Dănilă Tahîșiu, Nicolai, Melania Varvari văduvă, Le
onte Antonă, Pavelă Georgieșiu, Palagia Tahîsiu văduvă, 
Manoilă Tahîsiu, Filipă Popă, Toma Rebreană, lonă Ia- 
noșă, Gacea Onea văduvă, Senea Lupșoră văduvă, Nas- 
tasia Halițiă, Luca Strugariu, lonă D. Gagea, Luciana 
Utalea văduvă, Tecla Andresi (prin Ștefană Utalea); Ga
vrilă Hâruța, Niculai Darabană, Toaderă Isipă, Ioană 
Gaboră, Tecla Latu văduvă, Maximă Alexi, Vasile lonă 
Spaimacă, Anchidimă Popă, (prin Șorobelca).

(Subscrierile voră urma.)

Biserică, gr. or. în Cetatea de baltă.
Decemvre, 14 v. 1886.

Domnule Redactoră! încă în Nr. 284 din 22 De
cemvre anulă trecută a apărută în prețuitulă D-Vâstre 
diară „Gazeta Transilvaniei" o corespondință sub titlul 
jScâla de Stată în Cetatea de baltă*  subscrisă de „Ună 
vecină.*  Târdiu mi-aj venită în mână acelă numără și 
am recercată pre protopopulă atacată să răspundă, mi-a 
răspunsă, că »n’a venită timpulă, și așteptă ca faptele 
să-I vorbăscă.

*) Acăsta o dorimă din totă sufletulă și noi, și 
sperăm, că păr. Todorană se va feri de orice separatismă, 
care ar pute strica causei comune a învățământului ro- 
mânesefl și se va strădui să mărgă mână’n mână cu co- 
legulă său, preotulă unită, în tâte cestiunile școlare și 
naționale. — Red.

Acum însă, după ce văd că o parte din planulă 
său și l’a realisată, nu atâtă pentru »Vecinulă,« care scie 
bine câtă să interesează protopopulă Todorană de Bise
ricile și Șcâlele ce-i suntă sub jurisdicțiunea sa, ci mai 
multă pentru publiculă cetitoră ală »Gazetei,“ Vă rogă 
a publica acestă corespondență:

Nu-mi aducă aminte să fi cetită de prin părțile 
nâstre ceva seriosă și îmbucurătoră; atâta potă însă 
afirma, că eu cu ochii mei nu am vătjută nici odată 
ună faptă așa de îmbucurătoră ca acesta: Tractulă Târnavei 
inferiâre a fostă ună tractă administrată provisoriu. In 
mijloculă acestui tractă este comuna Cetatea de baltă, 
devenită reședință protopresbiterală cu finea anului 1884. 
In acestă comună de vre-o 9 anî s’a lostă distrusă Bi
serica gr. or. prin ună incendiu pusă pâte de o mână 
sacrilegă. Poporulă de aici e săracă, fiindă jertfă a 2 
încendii mari, în decursulă acestui deceniu. Visteria 
Bisericii e sleită; casa parohială a devenită Biserică pro- 
visoriă, scâlă confesională nu esistă de multă, er mo
ralitatea publică e așa, după cum să pâte deduce din 
împrejurările descrise.

Cu începutulă anului 1885 s’a introdusă actualulă 
protopresbiteră, Prea Onor, d-nă Nicolau Todorană, în 
funcțiunile de Protopresbiteră ală traclului >Ternavei 
interiore11 și de parochă ală Cetății de baltă. Instalân- 
du-se în parochiă a aflată făcute vre-o 65,000 de cără- 
midî și o repartițiune pe poporulă respectivă de preste 
500 fi. v. a. incassabali. Deci edificarea unei Biserici 
gr. or. în Cetatea de baltă trecea înaintea tuturoră de 
pe aici de 1 topiă.

Cu tote acestea, în 23 Noemvre 1886 s’a întâm
plată în Cetatea de baltă sfințirea provisoriă a Bisericii 
și ducerea S. Antimisă cu ceremonialulă îndatinată și 
fârte împosantă din Biserica provisoriă îq Biserica de 
nou edificată în decursulă acestui ană. Meritulă e cu 
atătă mai mare, când reflectămă la puterile materiali dis
ponibile. Pre lângă acestea actualulă protopresbiteră a 
avută a se lupta și cu inimici din locă și de-afară. Cei 
interni la ori și ce pasă și întreprindere amenințau cu 
trecere la confesiunea gr. cat. spre a-i nimici planurile; 
er cei esternl, ca să-i dea dela începută lovitură mor
tală, îndată după introducerea sa în oficiu, au esoperată 
înființarea în Cetatea de baltă a unei scole de stată.

Insă energiosulă nostru protopresbiteră, departe de 
a se retrage, a efectuită cumpărarea definitivă a unei 
case parochiale, a reparată și edificată pe acelă fondă 
și șl-a pus’o în răndă. După aceea s’a apucată bărbă- 
tesce de scoterea petrei necesare, și nu mă geneză față 
de dănsulă a spune adevărulă, că: în primăverile aniloră 
1885 și 1886 l’am vădută di de di din dori pănă în 
seră alergândă cu deci, ba chiar sute de poporenl ai 
săi, luândă parte la scâterea de petră; prin ce a deve
nită în poporulă său ună mentoră ală lui, și prin acăsta s’a 
dată ansă la curmarea treceriloră religionare și la alipi
rea unanimă a poporului său de densulă.

Și decă ârecând și a avută efectulă dorită prover- 
biulă latină. >Verba movent, exempla trahunt,» aici și 
l’a avută. Avândă la disposițiune în acestă modă ma- 
terialulă brută, a și pusă petra fundamentală a Biseri
cei, în presența unei comisiunl consistoriale constătălâre 
din Reverendissimulă Domnă asesoră consistorială Za- 
charia Boiu și Spectabilulă Domnă Ingineriu Neugebauer, 
și a începută edificarea Bisericei, ducându o pănă acolo, 
încâtă s’a putută instala în ea cu servițiulă divină. 
Cum! cu câte âmblări? cu câtă bătaiă de capă, și cu 
ce zelă a alergată dela unulă la altulă ca să potă face 
ce a făcută ? Acesta nu o pâte șei nimenea altulă afară 
de dănsulă. A plăti întrăprin(|ătoriului la 2000 de flo

rini și a nu atinge puținulă capitală ală Bisericei și fără 
de a încassa întregă nici mica repartiția, suntă lucruri 
cari vorbescă de sine.

Amică, ori inimică, trebue să recunoscă, că numai 
avendă^deplină încredere a superioriloră și numai cu 
ună tactă și o înțelepciune rară a putută face ce a 
făcută. Acăstă aserțiune se documentăză de ajunsă prin 
aceea, că o parte din poporenl voia a se edifica Bi
serica pe loculă în care a fostă Biserica cea vechiă, la 
ună capătă ală,.comunei, er altă parte voiau să se edifice 
în altă parte a comunei, pe ună loeu cumpărată prin 
antecesorulă său cu 100 fl. v. a. dela contele Bethlen 
Camillo, fără însă de a-lă intabula la timpulă său pe 
numele Bisericei; mai târdiu ajungendă contele Haller la 
posesiunea întregului domeniu, a denegată cedarea 
acelui locă.

Spre t nu se arăta părtinitori nici uneia din 
aceste partide, actualulă protopresbiteră a alesă pentru 
Biserică ună ală 3-lea locă, pe care a și edificat’o; ast- 
felă numai a putută începe lucrarea pe ună locă dintre 
cele mai pitoresc! ale comunei.

Așa deră a ostenită, a judecată, și acum se pâte 
bucura de fructulă osteneleloră sale. Și în adevără că 
s’a și bucurată. Cu ocasiunea ceremonialului sfințirei 
interimate a acestei Biserici, efectuite sub pontifîcatulă 
său în urma concesiunei Escelenței Sale, cu asistința a 
10 preoți din tractă și în presența unui publică nume- 
rosă din comună și jură, la finea serviciului a ținută o 
cuvântare ocasională bine simțită, din care se vedea 
mulțămirea sufletescă ce o semția în acelă momentă, 
ca si ori ce omă, care vede ostenelele sale încoronate 
cu succesulă dorită. Mulțimea era fârte mare și înde
sată, totuși se reținea și dela cea mai mică răsuflare, în
câtă se părea că fiecare se învârtea în jurulă acestoră 
sublime învățături și aștepta deslegarea loră finală Și 
nu s’a înșelată mulțimea, pentru că întregă vorbire a 
fostă o adevărată edificare a moralitățiii și a reverenției.

Pâte fi mândru poporulă din Cetatea de baltă de 
laudele ce i-a adresată oratorulă la finea cuvântărei sale 
lăudândă împlinirea datorinței, numai pentru ea însăși 
fără de a mai aștepta altă răsplată.

După finirea servițiului P. 0. d-nă Protopresbiteră 
Nicolae Todorană a binevoită a întruni în casa sa la 
prântjă pe toți preoții fungențl, pe întregă comitetulă 
parochială și alțl onorațiori din comună și jură.

Atâtă aranjarea mesei, câtă și vioiciunea ce a 
domnita la masă servesce spre laudă gentilei domne 
protopopese lsabela Todorană născută B. Ciorană din 
Rășinari, carea cu afabilitat.ea-i înăscută a sciută între
ținea vialitatea între ospeți pănă târdiu.

Toastele la masă le-a deschisă P. 0. domnă Pro
topresbiteră Nicolae Todorană pentru înaltă Preâ Sfinția 
Sa Archiepiscopulă și Metropolitulu Mironă Romanulă, a 
continuată parochulă din Crăciunelă, Naftanailă Oprea, 
pentru ilustritatea Sa Domnulă Vicariu Archiepiscopescă 
și Archimandrită Nicolau Popea. Parochulă din Boiană 
losifă B. Crișană pentru Protopresbiterulă Nicolae To
dorană, parochulă din Blășielă, Zacheiu Sasă pentru po
porulă din Cetatea de baltă; alții pentru d. asesoră con
sistorială Zacharia Boiu, pentru Domna prolopopesă To
dorană, pentru femeea română etc.

Deci protopvesbiterul Nicolae Todorană, prin energia 
și activitatea sa neobosită s’a documentată mai pre susă 
de orice elogiu.

Dee Ceriulă ca în curândă să potă realisa și edi- 
ficiulă școlei spre a’șl încorona întregă opulă său.*)

Faptele vorbescă. B.

Ultime soiri.
Lembergu, 30 Decemvre. Oficerii și gene

ralii garnisânei de aci învâță cu zelă limba ru- 
sescă, Ca instructorii funcționâză capelanulă mi
litară gr. or. Mitrofanovicl.

Cracovia, 30 Decemvre. Ministrul u de rSs- 
boiu rusă a dată ordină să se procure și tri
mită imediată șăse echipage pentru poduri de 
feră de răsboiu și 200 luntri cu pânze pentru 
armata din Asia centrală.

BerlinU, 30 Decemvre, Cercurile militare 
aștăptă la anulă nou ună discursă ală împăra
tului asupra situațiunii esterne. „Voss. Ztg.“ a- 
nunță, că guvernulă francesă face în Jutlanda 
și pe insulele daneze însemnate cumpărări de 
cai. — „Kreuzzeitung11 află că înarmarea ostirei 
germane cu noua pușcă cu magazinu se va ter
mina numai în primăvara viitdre. Mai întâiu 
fură înarmate cu acăsta pușcă corpurile mai a- 
propiate de graniță, ală 4-lea, 7, 10, 11, 14 și 
15 lea corpă de armată și corpulă gardeloră. 
Corpurile bavareze și saxone, cari • se provădă 
din propriele loră fabrice, țină pasă în privința 
îoarmărei cu noua pușcă cu trupele prusiane.

Londra, 30 Decemvre. Corespondentulă
din Parisă ală lui „Times“ a primită din Pe- 
tersburgu și încă din isvoră de încredere scirea 
că înainte cu 14 dile s’a semnată o alianță di
rectă germano-rusă.

Petersburga, 30 Decemvre. Generalulă ma
joră Kaulbars e pusă la disposițiunea coman
dantului supremă ală trupeloră de gardă.

DIVERSE.
Fructele de medicină. — Doctorulă de Lewis, din 

Filadelfia, recomandă întrebuințarea fructeloră ca fârte 
utilă în terapeutică, cari suntă preferabile multoră re
medii mai neplăcute și mai puțină eficace. Ca laxative 
se potă întrebuința cu succesă portocalele, smochinele, 
prunele, dudele, curmalele; rodiile și smeura suntă as
tringente; strugurii, perele, gutuile, fragile, agrișile și 
sîmburii de dovleacă suntă diuretici; câcăzele, dovleceii 
și pepenii suntă refrigerențl, lămâile și merele suntă re- 
frigerențl și sedativl ai stomacului. Portocala, luată di- 
mineța pe nemâncate, lucrâză ca laxativă, câte odată 
ca purgativă și o pâte suporta stomaculă celă mai deli
cată. Rodiile suntă astringente și bune pentru răgușală. 
Scârța rădăcinei de rodii! (punica granata), sub formă de 
decocțiune este ună vermifugă escelentă și se pâte în
trebuința fără temere pentru combaterea teniei (pan- 
glicei) Smochinele tăiate în două formeză cataplasme 
escelente pentru arsăturl și bubâe. Fragile și lămâile 
curăță petra de pe dinți. Merele suntă bune în contra 
strănutatului și în contra vomărei. Oleulă extrasă din 
nucile de cocoșă înlocuesce oleulă de ficată de pesce și 
este adeseori întrebuințată de cătră medicii germani, ca 
medicamentă în contra ofticei. Strugurii suntă fârte nu
tritivi și emoliențl. Cura de struguri este fârte recoman
dată în Francia și în Elveția pentru bolele de stomacă 
și de ficată, pentru scrofuloșl. Ea se face mâncândă în 
fiecare (fl mai multe kilograme de struguri, pe lângă 
cari se adauge pâne și apă. Gutuile, pe lângă calitățile 
loră astringente, prin infusiune în apă fărtă, dau o lo- 
țiune escelentă pentru bâlele de ochi.

Estravaganță. —- Br. Solomonă Heine din Ham- 
burg era de totă originală. Se istorisesce despre elă 
următârele: O tînără cântăreță dela teatrulă orașului 
Hamburgă, întocmindă ună concertă, se duse cu o listă 
de subscripțiune la cele mai distinse familii din orașă. 
Solomonă Heine subscrise 100 mărci. Plină de bucu
ria, tînera damă strigă; „Ah, câtă amabilitate din par
tea d-tale, d-le Haine, — ești demnă de sărutată.» — 
>Dâcă-i așa, sărută-mâ, domnișâră, și adaugă la 100 o 
0.*  — „Cu plăcere!" Sărutarea fu dată și 0 adausă. 
.Hei, tflse Heine zimbindă, sărutarea fu așa de bună, 
încâtă — decă ai vrea s’o repețescl — așă adauge 
la cele trei nuli încă o a patra." Așa se și’ntâmplâ. 
Două sărutări de pe fragedele buze ale fetei prefăcuseră 
100 de mărci în 10,000,

„Vrăjită*  — In dilele trecute s’a petrecută în Pe- 
tersburgă una furia în împrejurări de totă enigmatice. 
In. brutăria Kontin apăru o frumâsă și elegantă îmbră
cată damă și ceru dela d-na Ioana Kontină pâne albă. 
Pe când scotea pânea, necunoscuta scâse de sub tal- 
maua ei ună bețișoră, îlă purtă prin aeră și urmă ceva 
neesplicabilă: D-na Kontină rămase pe locă ca împe- 
trită, ochii i se deschiseră mari și nu mai putu se 
scâtă nici ună cuvântă. Vădu însă fârte bine, cum ne
cunoscuta se duse la masa de bani, scâse banii din cu- 
tiă, trecu apoi în camera laterală și adună lucrurile 
cele mai bune. D-nei Kontin i se părea că’i arde obra- 
zulă, simțea dureri violente, dăr încă totă nu se putea 
mișca, deși vedea totă ce se petrece, și nici nu putea 
scâte vre-o vorbă,. Necunoscuta legă tâte lucrurile în- 
tr’o cârpă și cu o salutare batjocuritâre eși diu prăvă
lia. Starea »vrăjită" a d-nei Kontin mai dură optă 
pănă la (jece minute. In fine isbutî, după opintiri su- 
praomenescl, să și ridice o mână și îndată după aceea 
încetă și „vrăjirea", er dna Kontin începu a striga în- 
grozitoră. Alergară âmeni în prăvăliă, se luară după 
hâță, der nici urmă nu s’a găsită. La începută nu voi 
se crâdă nimeni cele spuse de d-na Kontin și se aduse 
ună medica. Acesta constată pe obrazulă ei răni de 
arsură, care trebue să fi fostă pricinuite printr’o flu
iditate. —

Numerdsele manifeatațiuni de iubire și con- 
dolență, ce ni s’au esprimată din tdte părțile cu 
ocasiunea trecerei din vi6ță a scumpului și ne
uitatului nostru tată Constantin Popasu, precum 
și onârea ce s’a făcută decedatului din partea 
onor. Corporațiunl din locă și afară ne obligă 
la adâncă recunoșcință. Imposibilă a o esprima 
fiecărui în parte, rugămă pe toți a-o primi pe 
această cale.

Mulțumimă în specială cu căldură onor. 
Eforii a scâleloră centrale române onor, delega- 
țiuni, onor. Corpă didactică, onor. Comitete pa
rochiale ale bisericei „Sf. Nicolae“ și „St. Treime 
onor, gremiu rom. de Comerciu Levantin, onor. 
Consiliu de administrația a institutului „Albina,“ 
on. Societăți a „tineriloră comercianțl“ on. Pri
mară, on. Direcțiuni a scbleloră și bisericii evan- 
gelice, on. Direcțiuni a șcdleloră reale de stată.

In numele familiei:
Ioană Popasu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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ijnraulu la bursa de ’îHona
din 31 Decemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 5°/0 . . . 104 45
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93 45 
împrumutului căilorii ferate 

ungare..........................151.05
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.70

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 119 —

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă..............................104.25
Bonuri cu cl. de sortare 104.23 
Bonuri rurale transilvane 104.50

Bonuri croato-slavone . . 105 50 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung. ........................98.75
Imprumutulă cu, premiu

ung.................................. 120 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.40 
Renta de hărtiă austriacă 82.65 
Renta de arg. austr. . . 83 25
Renta de aurii austr. . . 112 — 
Losurile din 1860 . . . 137.20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................881 —
Act. băncel de creditil ung. 303.60 
Act. băncel de creditii austr.295.b0 
Argintulii —. — GalbinI

împărătesc! ..... 5.97
Napoleon-d’orI .... 9.97 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.70

Cursulu pieței Brașovfi
din 1 Ianuariu st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.43 Vând . 8.45

Argint românesc................. > 8.40 • 8.42

Napoleon-d’orI..................... > 9.93 > 9.96

Lire turcesc!......................... » 11.30 » 11.33

Imperial!............................. » 10.30 » 10.33

Galbeni.................................. > 5.93 > 5.95

Scrisurile fonc. »Albina» . > 100.50 > 101.50

Ruble Rusesc!..................... > 116.— » 117.—

Discontulă ... » 7— 10°/, pe ană.

A F E L -CTI
4—4 Cătrii toți cetitorii acestei stimate foi.

Din causa totalei desființări a filialelor^ mele din provincia precum și luarea în primire a unei fabrice îmi 
vendă tote mărfurile pentru a patra parte din valore, adecă:

-----= Tote CU $>7 Cl*.  =-----
97 cr.

1 Pălăriă bărbătescă 
din pîslă mole în tote col.

97 cr.
1 Cămașe p. dame 

cu broderiă, chifonu 
celă mai fină.

97 cr.
6 perechi ciorapi 

sadea s6u vărgațl.

97 C.1-.
12 lingnrițe, 

argintă de britania ade
vărată din Londra. :

‘G (Câștigă sigură.
Persone solide din orl-ce clasă, cari vpe.șcQ a se 

ocupa cu vendarea hârtiiloru de Stătu și a losuriloru cu 
prime permise prin lege, conformii Art. XXXI, din anulă 
1883, cu plata lorii în câșturi (rate) se angagiază ori 
și unde cu condițiuni forte favorabile. Pre lângă pu
țină activitate se pâte câștiga fără capitalii și fără ri- 
sicii cu ușurință (1. 100 pană la 300 pe lună.

Oferte în limba germană cu arătarea ocupațiunei 
presente suntâ a să adresa: An die

Hauptstadtische Wechselstuben-Gesellschaft

ADlsBH & CIE, Bud&pest.

97 cr.
1 pânzătură bună 

albă damastă seu fețe.
97 cr.

Ismenă bărbătescă mare, 
apărare contra frigului.

97 cr.
1 Pipă, spumă artifi

cială cu capacu.
~ 97VZ

1 Eventailu 
modernă, fină colorată.

97 cr.
1 Costumă împletită 

pentru băețl s6u fetițe, 
constândă din panta

loni și giletcă.
97 cr.

1 Cămașe bărbătescă 
din chif’ Cnu creiona 

seu exsford.

97 cr.
3 per. Ciorapi de dame 

cualitate bună.

97 cr.
6 Șervete 

albe seu colorate, de
senă de damastă.

97 cr.
1 Brasletă 

bogată, de pietre.
Espedarea se

Pentru Domni

O s
I
e e s

97 cr.
1 Cigarctă din 

spumă de mare.

97 cr.
1 Cârpă mare 

pe spate pentru dame.
97 cr.

1 Lanțu de cesornică 
aură artificială.

97 cr.
3 Batiste din mătase 
fină de Lyon în dife

rite colori.97 cr.
2 Sfeșnice, argintă de 

Britania ad. din Londra. 97 cr.
1 Inelu cn briliantă, 

peatră imitațiă.97 Cl1;
3 cuțite de masă 

arg. de brit. adevăr, 
din Londra.

97 cr.
1 Lingură mare p. 

supă, arg. brit.97 cr.
1 Fustă p. dame 

împletită cu vărgl. 97 cr.
6 Furculițe franț. 

arg. de brit. adever. 
din Londra.

97 cr.
1 per. pantofi de casă 
eleganți din postavă.

97 cr.
1 laiberu de ernă 

p. bărbați și dame.

97 cr.
1 Ismană de ernă 

bărbătâscă (sist. Jăger.)

97 cr.
6 otrepe pentru vase 

pânză cenușia cu vărgl.

97 cr.
6 Ștergare cu desenă 

cadrată și tivite.

97 cr.
1 Cutiă cu 10 basmale 
dif. colori adevărate 

englizeștl.
~GTcr?-”

3 Șaluri din lână 
fină, in colori vii cu 

ciucuri.
97 cr.

1 Chibritarniță 
cu mechanismă

97 cr.
1 Medalionu, fasonulă 

celă mai nou cu pietre.

97 cr.
1 Covorașii la pată 

din jutte cu desenă.
face cu rambursă; ce nn convine se schimbă seu se înapoiază banii prin:

JII 1? A IlTXTJh WrW 'rf Viciul III. Bez, Ilintcrc• 11. > « a kIjXIi aJ TT . Zollamtsstrasse Nr. 9.

97 cr.
6 linguri de masă 

arg., brit. adevărata 
din Londra.

97 cr.
1 Garnitură 

constândă din: 1 meda- 
lionă, cercei, 1 inelă 

din bronză cu smaragdă 
și 1 per. nasturi de 

manchete.

Impermeabile, căldurâse, durabile și 
in adevără admirabilă de eftine sunlă 
din nou inventatele și renumitele 

JACHETE 
(Biirger - Jacken) 

țSsute desu și cari se potrivescă forte frumosă 
pentru Domni, Domne, băețl și fete.

’ Tote cu 
bucata.

Aceste 
orl-cine celă 

vestmentă, și se află în colorile: sură, cafeniu, drapă, —— Y. _.—
posede o asemenea Jachetă este celă mai bine apărată contra frigului, căci liindu elastice, 
sfi Iipcscft de orî-ce formă a corpului, menținu o căldură egală a corpului și suntu de va- 
16re de neprețuită pentru iie-caro omu. — Afară de cele menționate cu fl. 1.85 se mai 
află pentru dame încă două soiuri:

prețuia egală de numai fl. 1.85

Jachete renumite suntu pentru 
mai indispensabila și necesara 
bordeaux, civitu și negru. Cine

generală.

Din lână Zephir lină 
numai fl. 2.85.

Lână Zephir blănite 
numai fl. 4.

Ca mesură este suficientă a areta decă statura e mare, mijlociă sen mică. 
Se trimită Veritabile contra rambursă numai de 

Julius Fekete, Versendiiiigshaus in Wion V., Hundsthurmerstrasse 18/59.

7—12

Minunea vienesă
pe terâmulu industriei de câsornice cu pendulă.

Numai fi. 2.50
costă la mine de astădi încolo unii

Cesornică cu pendulă 
esceleniu, Regulată de sine luminăto’u, cu aparatil pentru deșteptată și 
sgomotă, cu doue glonțe (funți) bronzate, pendulă și cele aparținetore.

Aceste cesornice pompose și escelente suntă montate în pervasur! 
rotunde, frumosă colorate, imitândă lemnulă de nucă, de abanosă sâu pali
sandru, o podobă pentru fie-care salonă. Pentru tabla cu cifrele ce lumi- 
neză năptea ca luna fără adausă de nici ună materială dau pentru

X
I
X 

X w

și atragă atențiunea, 
mirabilă de eftine se

“. Pentru tabla cu cifrele ce lumi- 
fără adausă de nici ună materială dau pentru

10 ani garanția.
că aceste cesornice minunate, escelente și totuși ad- 
află singură numai la mine bune și veritabile 

Afară de acestea dau cu
ună cesornică romontoir, supraîiuu Argintu-Nickel, de întorsă fără cheiă- 
cu mechanismă de Nichel adevărată, regulată, punctuală, cesornică nedis,J» Numai

a*" iJ.K'' cu mecnamsmu ue iNicnei aueveiaiu, reguuiiu, puuciuaiu, ceauuuuu ucuio, 
. O‘DU tructibilă, arătânda secundele. Numai fl. 6'50, mai nainte a costată întreita.

X Trimiterea în provincia se face cu rambursă post., seu trimițendn-sc prețulu înainte prin 
X Exporthaus Fekete, Uhren-Depot,

Wien, V. Wehrgasse Nr. 13/59.
1

XI
X
XI

w) 9—20 țț* 1 • rsi i ®

t Piscninger-lorte, j 
| o tortă, care a câștigată înalta recu- | 
| noscință a Maiestății sale Reginei și © 
® care, nefiindu întrecută în calitatea ei ® 
| escelentă, a ajunsă a fi vestită pretutin- 
® deni, se găsesce în fie-care di prospetă la ©

Pmil Porr, băcănia la steua ® 
® roșia. ©

Depositulă principală: Oskar Pi- © 
t schinger, Viena, Prigittena/u. ®

. 17. Z- .. -- • ’ -

(Jvot d-loru abonați!
Rugăniă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenu- 

merațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulu man
datului postalu și numerii de pe fâșia sub care au 
primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abon&ză din nou să binevo- 
iască a scrie adresa lămurită și să arate și posta 
ultimă. ADMINISTR. „GAZ. rIRAN8a

«araril I) lllh UMIIBII

Scutu contra ernei!
Frumosc! câldurose! elegante! eftine! Im

permeabile contra frigului și umedelei suntfl:

Jachetele de era& bărbătesc!
lucrate în I. fabrică de Jachete bărbătesc! din Viena cu prețulă 
ne mai pomenită și de necrezută eftină de numai

1 fl» 80 cr»
Jachetele mele de ernă bărbătesc! suntă cele mai căldurose 

ce și-le pote cineva gândi și pe lângă acâsta celă mai sănătosD 
vestmentă, căci ține corpulă caldă, apără de răceală, se potrivescă 
pe or! ce corpă și prin enorma loră eftmătate facă sensațiune

20,000 bucăți deja irentate.
Ori cine doresee a avea o Jachetă frumosă, căldurosă și durabilă să 

facă îndată comanda, căci inc-urgă comendi enorme și depositulă în celă mai 
scurtă timpu va fi desfăcută. — Se potă procura singură și numai la 

Wiencr Jacken - Export - Geschăft
A. Gans, Wisn, XII, SZolonitzgasse S/@S.

La comandare Ieste suficientă observarea, decă să fiă mare, mijlociă 
seu mică. Se trimite cu posta în tote părțile lumei în 21 ore cu rambursă, 
seu trimițându-se prețulă înainte. 5—5

se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoru 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămtî a ni se trimite esactu arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI
Pentru Austro- Ungaria:

ESTE :

pe
T)

trei luni 
șdse luni 
unii ană

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —9

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . . . . ... 10 franci
„ ș£se luni . . . . . ... 20 M

,, ună anu . . . ... 40 7 7

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/'
Tipografia ALEXI, Brașovti.


