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Ministrul^ Brâtiaim și Românii ardeleni.
III.
Brașoou, 18 lanuariu 1886.

D-la ministru Brătianu (pse în discursulă 
său dela 4 Decemvre v. 1885, ținută în Senată, 
vorbindă de cei șâse espulsați ardeleni:

„. ..Câțiva Români transilvăneni au voită să intro
ducă și la noi acă’ta ideă (a iredentismului) cu totulă 
străină de obiceiurile Româniloră. Ce vreți, totulă este 
o imitațiune, chiar și cuvăntulă de irredentismu!..... Dăr
dăcă în unele împrejurări imitămă denumiri și lucruri 
neofensive, de astădată lucrulă a fostă ipai gravă. Căci 
acei streini au voită să formeze o partidă și o. scălă îrre- 
[jentistă în llucurescll La ce răspundea acăsta? Era o 
jdeă care 
Nicidecum, 
nifesturi și 
acestea, 
țineri, cărora Ie dămă asilă, îi hrănimă 
năstră, căci ei n’au produsă nimică, '

Prin cuvintele de mai susă 
președinte 4eP^r^ hW întfțiu, i 
cari pretinde d-sa, că au voită să introducă în 
România idea iredentismului, ar fi nisce tineri 
făr’ deniei o greutate și însemnătate, cari „n’au) 
produsă nimică4*; ală doilea declară d-lă primă-j 
ministru, că idea iredentismului este străină dej 
obiceiurile Româniloră și că prin urmare ea nu 
a eșită din sînulă poporului română; în fine 
țnai declară d-lă Ionă Brătitțnu, c,ă publicândă 
manifestul! și trimițendu-le peste Carpațl acei ti
neri „au suscitată greutăți guvernului țărei.“

Cine va fi în stare să deducă 441 ăc.esțe de- 
clm'ățhipi, că tinerii ardeleni, de cari e vorba, ară 
fi voită său că 
câtă de puțină 
mână?

Trei dintre espulsați, cari se află de presentă 1 
în Parisă se miră ei înșiși într’o scrisore adre-, 
sată „Românului** (nr. dela 15 Dec. a. tr.) de 
importanța ce li-o atribue d. primă-ministru în 
discursulă său și ei arată totodată, că în „procla-t 
mația“, ce a „suscitată greutâți guvernului ro,- 
mână“, nu se face nici unfi apelă la intervenția 
acestui guvernă.

Dăr au mai fostă loviți de oidmulă de es- 
pulsare ală guvernului română și alți doi Ar
deleni, ună bătrână cu fiiulă său, cu privire la 
cari tăte diarele independente de dincolo au con
statată, că ei n’au stată în nici o legătură cu 
cei ce au trimisă faimbsâ pioclamațiă peste din cerculă maghiarismului, căci aceia cari voră 
Carpați. Incercatu-s au 6re aceștia să dea d’iec_icetj aceste renduri, de ori ce părere ar fi cu privire la 
finnR noliticei d-lui Ionă Brătianu? I 1 zi «î In înrlitridnnlilafan ontAunlm 1 r\ n iS rl n i m N

că ea n’a eșită din sînulă po- 
De unde a eșitu așadâr, dăcă 

cum face și d-lă ministru, dela

s’a rădicata din sînulă poporului nostru? 
D-loră facă societăți, se adună, publică ma- 

le trimită peste Carpațl,..,. Și cine fuce toțe 
cine susciteză greutăți guvernului țărei? Nisce

noi cu sudorea

loră cea mai rigurdsă și cea mai grea pedâpsă, | dominațiunea streină, se pune acum în fruntea mișcări 
esilarea din țâră, întrebămă pe d-lă ministru, ce 
l’a îndreptățită pe d-sa ca pentru purtarea câtor
va tineri să facă imputări și să dea o lecțiune 
nemeritată tuturoru Româniloră de dincăce de 
Carpațl ?

D-lă primu-ministru recundsce, că iredentis- 
mulu este o ideă străină de obiceiurile Români- 
loră și constată, 
porului română, 
vomă abstrage,
pofta de imitațiune, ce grasăză a<Ji pretutindeni ?

Negreșită, că numai din capulă unuia său 
a câtorva tineri a putută să iâsă. Acăsta o sus
ține și d. ministru.

Să ne permită deci d. ministru a-i țnai pune 
o prea modestă întrebare: D sa scie, că acești 
tineri suntă Ardeleni și că au, trecută în Ro
mânia ca să căra, cum 4’oe d-sa, „asilă și hrană.“ 

1 Nu s’a întrebată d. ministru-președinte vr’odată, 
Că fire ce curentă i-a împinsă pe acești tineri

i că 6re ce împrejurări și fapted-lu nfipistru- peste graniță și _  __ __ r--j____  •»- —r--
că aceia, despre au contribuită ca în creerii lor-u înfierbântați să

se nască acea ideă?

! Reuniunile de cultură și naționalitățile.
Despre broșura apărută sub titlulă ».l Kozmuve- 

lodesi egifiet.elc Js a nemzetisegi kdrdAs, irta X- Y.u 
(Reuniunile de cultură și cestiunea naționalitățiloră de 
X. Y). face o dare de sămă și oficiosul!! „Pester Lloyd« 
și făcendă numai observarea, că autorulă nu p6ie 
fi altulu decâtu ună membru ală stângei estreme seu în 
iotă casulă ală oposițiunei, (fice că a cam „esagerată“ 
autorulă, dar recunâsce țcă are darulu de observațiune, 
spirită independentă și că e scriitoră rutinată; mai re-, 
cunosce oficiosulă diară, că autorulă scrie j ’ ’
tivă asupra cestiunii naționalitățiloru. 

j >La editarea acestoiă renduri, dice 
îndemnată mai cu sămă intenționea d’a

' aceloră îndoieli, ce față cu curentulă șovinisticu predom- 
nitoră de sigură s’au ivită in mintea 
tori, cari cu tățe astea 
acelora. Că 
bine faptulă, că nouele 
„culturei*, și nu vreau 
urmărescă, care nici decum nu e alta, decâtă maghiari
sarea naționalitățiloră, și că chiar, se apără mereu in 
contra acestei imputări. Prin acesta trădăză consoiința, 
că se află pe căi rătăcite. Svopulă meu a fostă, să 
lasă să se audă din cerculă ungurismului o voce, deși 
atâtă de slabă, in contra curentului de maghiarisare.

i maghiarismului, căci aceia cari voră
Jl , viww.v Vii W ^>ULl>LV <41 11 VU {./XlVJlCz itl

țiune politicei d-lui Ionă Brătianu? J valorea loră și la individualitatea autorului loră, de ună
Se scie de cine e vorba. Tenărulu a fostu jucru potă fi siguri: că adecă scriitorulă acestoră ren- 

proprietarulă și directorulu unui 4’ard politică; ^Url este totă așa de bună Ungură ca ori-care dintre 
oposițiunalu, ce apare și astă4l în Bucuresci, în > aceja, carj nisuescă să se'ntrecă în patriolismă, trâmbi- 
limba francesă, ear bătrânulu este tatălu seu,1 ț^ndă mântuința politicei de maghiarisare.* 
care nu se ocupă de locu cu politica. G-ânditu-sa Ceea ce se raportăză în publicitate despre româ- 
6re d. ministru - președinte la acestu 4’ar’sth țe- nisarea ș) slavisarea unoră comune ungurescl, autorulă 
năru și cu trecere în cercuri mai estinse din țeră, Q s0C0tesCe de fărte îndoiosă Numele ungurescl de !o- 
când a susținută, că Ardelenii voiescu să dea di- ourț SgU familii nu însămnă nicidecum o origine maghiară, 
recțiune politicei d-sale ?

In acestu casă amă rugă pe d. ministru- p^că maghiarismulă cu tote astea perde ceva în unele 
președinte să binevoiâscă a ne lămuri dâcâ are locuri, e cu îndestulare despăgubită prin aceea, ce ne- 
cunoscință despre vre-o plenipotență ce ar fi pri- ’ contestabilă câștigă în orașele mari, anume în capitală, 
mit’o numitulă 4’ar’st^ *^e^a Românii ardeleni său I unde cele mai inteligente și de încredere elemente se 
dela conducătorii loră ca să scrie așa, cum a-ațipescă de elă, și adecă nu în urma unei forțări ci de 
scrisă, contra guvernului?' Căci aceea, credemă,; bună voiă și cu însuflețire. Numai aceste cuceriri în- 
nu o va susțină nici d. ministru Brătianu, că acela Ig^mnă ceva, er nu acelea pe cari după modelulă comi- 
ar fi voită c’ună 4iard francesă să formeze și să , (atu|uiSătmarăjntenționeză a le promova printr’ună aruncă 
conducă o scdlă irredentistă în Bucuresci, mai ,]e jare de Ună procenlă. Acestă propunere o soco- 
alesă după ce se scie, că a combătută în 4iarulă tesce autorulă ca țipă de nepricepere în politica de na- 
său proclamația cu pricina.

Dăr chiar dăcă toți espulsații ară fi culpa- țării să plătăscă dare, pentru ca să fiă desbrăcați de 
bili de ceea ce-i acusă d. ministru, chiar de nu • naționalitatea loru. 
s’ar fi putută delătura greutățile, ce le suscitau I puneri, pe contele Ștefană Kârolyi, autorulă îlă trage la 
ei guvernului, trăgendu-se la răspundere înaintea o aspră dare de semă. Totă așa de caracteristică e, că 
tribunaleloră țării, ci numai aplicându-se contra1 preoțimea, care mai nainte a simpatisată totdeuna cu

naționa- 
credu în 

la care

ei artț fi putută să înfluințeze 
asupra politicei guvernului ro- în modă obiec-

au torul 0, m’a 
da espresiune

aslfelă de

ămeuiloră cugeiă- 
se sfiescă a se esprima asupra 
îndoeli esislă, o dovedesce mai 
reuniuni se ascundă sub titlulă 
să mărlurisescă pe față, ce țintă

ci ar fi să se reducă la diferite motive întemplătore.

ționalitate. Vrău să facă pe locuitorii nemaghiari ai

Mai alesă pe urzitorul!! acestei pro-

naționale și o premăresce în gură mare. In totă casulă, 
pentru aceste elemente ar trebui întemeiată o reuniune 
de cultură. Acăsta însă nu pe bieții copii slovaci și ro
mâni să’i maghiariseze, ci pe bogății magnați unguri, cari 
învăță unguresce dela servitori și în adunările publice, pe 
când altfelă vorbescă numai nemțesce. Așa vine, că 
Gentry, cari maimuțărescă aristocrația, vrău să’șl arate 
distincțiunea în aceea, d’a vorbi rău unguresce. De aci 
vine, că mulțl aristocrați unguri îșl cheltuescă averea în 
streinătate, ăr de patriă nu se interesăză de locă. Pentru 
toți aceștia să se’ntemeeze reuniuni de cultură, ca să 
scoță din ei înstreinarea de patriă, căci magnatismulă 
ormăză în Ungaria o naționalitate cu totulă propriă, de 

care se ține de altmintrelea și contele Ștefan Karolyi.
Ce privesce naționalitățile, este o ilusiune vrednică 

de plânsă, dacă se admite, că ele ară pută fi maghia- 
risate; nimică nu ar fi mai falsă decâtă o asemenea 
propunere. Legea care, pentru a servi acestei ilusiunl, 
introduce limba ungurăscă ca obiectă de învățămentă în 
tote scdlele poporale, e ună semnă ală acestei rătăciri. 
Urmarea acestei ordinațiuni va fi, că copii nu voră 
învățn ceva cum se cade nici unguresce, nici în limba 
loră maternă, său că copii în cele din urmă voră pută, 
nu’i vorbă, ceti unguresce dăr nu voră fi în stare să 
cităscă cărțile de rugăciuni în limba loră maternă. Tătă 
asta e curată ună lucru scrintită. Esperiința ne învață, 
că de aci nu se nasce nici ună folosă pentru ungurismă, 
ci se promoveză numai amărîciunea în cerculă 
litățiloră. Chiar urzitorii acestei mSsurî nu 
efectulu ei, este numai o licitațiune patriotică, 
unulă vrea se dea mai multă decâtă altulă.

Nimenea n’are dreptulă d’a dice naționalitățiloră, 
că se li se răpescă naționalitatea lorii în favorea celei 
ungurescl, seu că ar fi rei patrioțî, fiindă că nu vorbescă

■ unguresce. DouădecI de generați uni au crescută în con
vingerea, că suntă Unguri, deși ’șl-au păstrată limba loră 
maternă, și acum deodată numai vine și se dice, că nu
mai acela ar fi patriotă, care ar vorbi unguresce / Oe ră
tăcire! Peptr-u a ascunde brutalitatea acestei pretențiuni 
se mai dice, că vrea să ușureze naționalitățiloră progre
sarea, că cunoscința limbei unguresc! ar fi necondiționată 
necesară. Dăcă acesta e ună motivă, atunci să lase na
ționalitățiloră a’șl apăra interesele cum găsescă ele că e 
bine, ăr nu să le facă fericite în contra voinței loră

■ Apăsarea violentă a naționalitățiloru împedecă în Unga- 
' ria tote nisuințele în adeverii liberale și împedecă în mare 
1 măsură idea independinței. Autorulă, adresându-se stân- 
i gei estreme, dice că e ună non sens în același timpă a 
' voi s’o rupă cu Austria și d’a promova maghiarisarea în 
‘ contulă naționalitățiloră streine. Seu țera trebue să fiă 
• unită în sine, adecă cu tăte naționalitățile sale, și atunci

pote nisui la independență, său apăsarea naționalitățiloră 
o consideră ca ună scopă, și atunci trebue să se spriji- 
nescă pe Austria, deși autorulă nu crede, că Austria ar 
pută fi pentru Ungaria ună scută cinstită șî binevoitoră.

»Renunță cu totulă la aceea—continuă autorulă — 
d’a întărce pe aceia, cari mergă său voră fi împinși în 
acăstă direcțiune, renunță la aceea, d’a le dovedi că ma
ghiarisarea e o imposibilitate și o chimeră. Ună lucru 
insă îlă ceră: respunsă cinstita. Credă ei ore că ma
ghiarisarea se păte esecuta în scurtă timpă? Am audită 
chiar ămeni, cari c|ică, că dece ani ară ajunge pentru a 
maghiarisa totă țăra. Ei bine, eu acceptă cei dece ani, 
dăr ore fiă-care e convinsă despre aceea că acești <|ece ani 
suntă necondiționată ai noștri ? Și dăcă 
trece acești dece ani sună ora decisivă și 
totulă ocupați cu lupta d'a maghiarisa pe 
ce vomă 
neva, că 
brace cu 
Le vomă
căci și acăsta e cu putință, dăr dăcă manile de feră pri- 
mescă într’aceea alte afaceri, Ore naționalitățile liberate 
deodată de acea presiune nu voră deveni cu atâtă mai 

j periculose ? Cestiunea orientală a isbucnită și mi-se pare 
că n’amă avea nici 4ece minute, cu atâtă mai puțină 
dece anl.<

Autorulă (Jice, că legea de naționalitate trebue se 
se aplice fidelă după literă și spirită, trebue să se res-

inainte de a 
ne găsesce cu 
ceilalți, atunci 
Crede 6re ci-face pentru a ne mântui țăra?

naționalitățile voră privi liniștite, ca să le des- 
mijldce de stată și sociale de naționalitatea loră? 
ține îngenunehiate cu mână de feră, se dice,
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pecte instituțiunile naționalităților^ și limba loră, reuniu
nile loră să nu se suprime și să se opună în cerculă ma
ghiarismului resistență șovinismului, care orice părere în- 
țelâptă o înăbușesce prin strigătele lui nebune și declară 
de trădătorii ală patriei pe fiecine, care nu simpatisâză 
cu acestO patriotism^ răsărită peste nâpte. Acesta e celă 
mai bună mijlocă d’a susțină Ungaria și d’a-i asigura 
independența.

Nou6 perchisițiuni și călcări.
Băcăințu, 4 Ianuariu 1886.

Stimate d-le Redactoră! După ce inimicii noștri 
prin tragerea în cercetare disciplinară, prin închiderea și 
batjocurirea bărbațiloră noștri inteligențl — din causa 
faimăsei «proclamație irredentă» și a »istoriei lui Horea* 
— nu au putută scăte la ivâlă nimică, deârece aceștia 
șl-au sciută apăra dreptatea și nevinovăția loră, falnicii 
.patrioți» au începută a-șî îndrepta atențiunea asupra 
copiiloră români, socotindă că dără aceștia îi voră scăpa 
de rîsulă lumei și prin ei voră pute scăte mai ușoră la 
ivălă nu sciu ce.

Să nu vă mirați, dăcă vă descoperă ună faptă, în
tâmplată în comuna năstră Băcăință, care afară de sta- 
tulă acesta abună-sămă nu își află părechiă, dăr care 
la noi se socotesce de espresiunea viuă a adevăratului 
patriotismă ungurescă. Stă faptulă:

In 24 Decemvre v. a anului trecută, adecă chiară 
în ajunulă Nascerei Domnului, când poporulă credinciosă 
își făcea în odihnă rugăciunile sale, pentru ca cu bucuriă 
și cu inimă curată să pâtă întîmpina acăstă sântă și 
mare sărbătâre, numai că ne pomenimă cu o patrulă 
de gendarmi din Geoagiu. Vă puteți închipui ce sur
prindere durerâsă a făcută asupra năstră aparițiunea 
acestora într’o 4i mare ca acăsta. Ei cercetară mai 
ântâiu scăla confesională ort română din locă, făcândă 
întrebare după învățătorulă, care numai cu câteva ăre 
mai înainte plecase acasă pentru timpu’ă vacanțeloră 
crăciunului. După ce în scălă nu aflară nimică vătă
mători ori periculosă «ideei de stată maghiară', luară 
cu sine pe îngrijitorulă scălei și împreună cu acesta — 
spre mai marea mirare a ămeniloră — numai ce-i vedemu 
că năvălescă asupra bietului crîsnică (fătă) ală bisericei. 
0 necinste și rușine ne mai pomenită era acesta pentru 
ună crîsnică, care ca față bisericâscă avea ună nume 
bună în tătă privința. Pâr nu căutau acești gendarmi 
ceva lucruri străine, ori de furată, ci le trebuia — vedl 
Dâmne — ^Istoria lui Horia“, ună opă, ce am aurită 
că s’ar fi tipărită în România în a. 1885. Avea adecă 
bietulă omă ună copilă de scâlă cu numele Teofilă 
Grișianu, și asupra acestuia era îndreptată cercetarea. 
Ii răscoliră tâte cărțpe si caetele sermanului băețașă, 
dăr de unde și-ar și pute omulă închipui, că să se pâtă 
afla la ună băiățandru ceva suspectă ori compromițătoră 
față cu politica modernă ungurâscă?! O rușine mare, 
vătămarea profundă a sâmțului de onore ală acestei fa
milii morale și cu bună nărne, precum și o spaimă lă
țită în totă sătulă: — acesta a fostă efectulă investi- 
gațiunei! —

Patrula de gendarmi aflându-se înșelată în denun- 
ciarea, ce pâte i s’a făcută, s’a dusă dăbălăzată ceren 
du-și ertare pentru afrontulă făcută, er nouă ni-a lăsată 
ună bună documentă despre aceea, că Ungurii se spariă 
și tremură chiară și de frica băiețiloră de Română 
ne’nțărcațl.

Iosifu Indreșiu, 
membru comit, comun, și paroch.

SOIRILE DILEI.
Mâne Duminecă în 19/31 Ianuariu 1876 la 3 âre 

după amedl se va ținea în edificiulă gimnastului ,română 
adunarea generală a «Asociațiunii pentru sprigini- 
rea învățăceilor^ și r.odaliloră meseriași români.»

—x—
A mai «pricopsită» ministrulă Trefort pe preoții gr. 

or. Alessiu Popovici din Sepsi St. George cu 100 fl., 
^ErdobenP Pavelă din Sâmcelă cu 50 fl. și Ungurii 
Petru din Rea cu 50 fl. Dumnedeu să’i erte!

—x—
Oltulă în dilele trecute a eșitădin alviă ru- 

pendă mai multe poduri. în Augustină ună mare sloiu 
de ghiață era să rupă podulă de comunicațiune între 
Baraoltă și Augustină, însă mai mulțl țărani s’au dusă 
în ajutoră și la începută s’au încercată cu dinamită a 
depărta sloiulă, dăr n’au isbutită pănă ce țăranii cu pe- 
ricolulă vieții loră n’au mersă cu săcurl și cu alte obiecte 
și astfelă după o muncă de două ore au isbutită a de
părta sloiulă.

—x—
In săptămâna acăsta, o țărancă ’și-a vândută 

în Clușiu copilulă său de doi ani cu 1. fl 50 cr. 
Poliția, aflândă de acăstă negustoria, arestâ pe „buna* 
mamă.

—x—
Din Rus'cberg ni se scrie: , P’aci timpulă e căl- 

durosă ca în luna lui Martie. Zăpadă numai în dosuri 
și în munți se mai vede. Comerciulă merge fârte slabă, 
din causă că «Societatea Montană14 a vândută fierulă, 
cea mai însemnată parte în Orientă, unde acum se în- 
grijescă âmenii pentru altele.»

—x—
In 13 25) Februariu a. c. va arangia inteligin- 

ța română din Clușiu ună concertă împreunată 
cu bală, în favoruiă fondului pentru înființarea unei seole 
rom. de fetițe în Clușiu, în sala redutei urbane. Pre
ședintele comitetului arangiatoră este: d. luliu Coroiană 
advocată,?și secretară: d. Eugeniu Sol o m o n ă universit. 
Ea începutulă pausei celei mari 12 tineri — în costume 
naționali — voră presenta jocurile 1 „Calușerinlă" și 
.Bătuta.»

—x—
In Orăstiă tină studentă din ci. Vili, dela 

liceulă evangelică ’șl-a trasă ună glonțăîn capă- 
O calfă de farmaciă s’a otrăvită.

—x—
«Ellenzâk" s’a supărată focă pe teatrală maghiară 

din Alba Iulia, că a suferită pe ună vestită cântăreță 
germană se cânte germănesce Pocită fâiă 1

Ministerulu de resboiu comună a jrestrînsă numă- 
rulă voluntariloră, ce potă fi primiți la artileria de c-âmpă, 
la trenă și la sanitari, la 20 de fiecare din regimentele 
respective. La celelalte specii de arme nu s’a .făcută nici 
o restricțiune.

—x—
Vasiliu Soro țană, cămătară în Cernăuți, in 

dilele trecute fu omorîtă în locuința sa, de unde numai 
forte arareori eșia în orașă. Cercetarea pornită la mo- 
mentă a descoperită că i s’au furată 25,000 fl. și mai 
multe bijuterii de valâre.

—x—
Principele Alexandru ală Bulgariei a însăr

cinată pe representanlulă său din Bucuresel, ca sâ mul- 
țumâscă în numele sâu domneloră Pia Brătianu, Zoe 
Sturdza și .1 rina Câmpineanu pentru bunătatea ce 

au avută de a aduna ofrande pentru soldații răniți și 
bolnavi din armata bulgară. Principele Alexandra a a- 
rătată acestoră domne intențiunea de a le mulțumi în 
persână, când i se va presinta ocasiunea.

—x—
Guvernulă română a comandată la uzina Krupp, 

cjice „L’Indâp. roumaine,» o cupolă care va costa 800,000 
de franci.

—x—
Totă «L’Indep. roumaine14 crede a șei, că represen- 

tantulă oficiosă ală politicei europene pe lângă negocia
torii păcii între Șerbi și Bulgari va fi baronulă de Mayr. 
Diplomafulă austro-ungurescă, în casă de dificultăți în 
îndeplinirea misiunei sale delicate, va fi secundată și 
chiar va putea sâ fiă suplinită de d. Busch, ministru ală 
Germaniei.

—x—
Sunternă rugați a comunică onor, domne și domni, 

cari din scăpare de vedere n’au primită invitări la b a - 
Inlă mascată de elită de Mercur! 3 Februariu n. c. 
der credă că potă pretinde și voescă a avea invitare, 
sâ binevoiască a'șl da adresa în depositulă de mobile 
I. Beers’ Neffe, pentru ca li se pOtă trimite imediată 
invitarea.

Uneltirile „Tribunei.“
Pin jurulu Sibiiului, 1.6 Ianuariu a, c. 

(Coresp. part, a ,Gaz. Trans.»)

„Tribuna* fiindă provocată de cătră «Gazeta Tran
silvaniei» de-a răspunde la obiecțiunile sincere, făcute 
pentru ținuta ei dubiă și periculâsă Româniloră, a răs
punsă că din „sâmță de pudore literară» încungiură cer
turile și că: opiniunea publică, adecă aderenții «Tribu
nei1 de prin Clușiu, Alba-Iulia, Deva, Marmația etc. 
cari îi dau informațiunile, ară fi contra clarificăriloră și 
răspunsuriloră. Față cu acâsta afirmare a «Tribunei,» dia
metrală opusă stau scenele și întâmplările din filele 
acestea.

De vre-o câteva dile jurulu Sibiiului este cutreerată 
de agenții „Tribunei,* cari umblându cu nisce blanchete 
tipărite silescu pe câți toți de a le subscrie, declarându-se 
și afirmându-se prin aceea că ară fi aderenții „ Tribunei* 
și că voescă a respinge obiecțiunile „ Gazetei. “ Unul din acești 
agenți este și actualulă protopopă ală nefericitului tractă 
ală Săliștei, Dr. Nicolau Maioru, totodată ' consortistă. 
Alaltăerî în 13, ârl în 14 și acp în 15 aceslă agentă 
luându-șl și alți sub-agenți a molestată pe toți câți sciu 
scrie a subsemna hârtiile esmise din partea „Tribunei.44 
Unu ală doilea agentă de aceeași posițiă se află în trac- 
tulă protopresbilerală ajă Mercurei și încă alții mulțl.

A face pe agentulă .Tribunei,» prolopopulă Săliștei 
arată deosebită interesă și însuflețire, âr unde e vorba 
de vr’o cestiune vitală pentru binele loeuitoriloră din 
traciulă Săliștei, acolo nici habară. Prosperitatea învă
țământului din tractulă Săliștei nu-Iă atrage pe d-lă 
Protopopă de locă, ba chiară și scâla din loculă reșe
dinței sale, precum se 4ice, nu-i vede fața cu lunile, ce 
în calitate de inspectoră confesională școlară ar fi da
toră să o facă, mai alesă, avândă și o remunerația de 
100 fl. Asemenea pentrp alte multe — multe nu-șl sfărîmă 
capulă, der pentru păcatele altora sgqdue și pământulă. 
Destulă de tristă!

Dâr e mai tristă și compromițătoră, fără sâmănă 
în istoria Ziaristicei intregei lumi civilisate, ca ună (țiară 
să caute a-șfc câștiga aderenții astfelă, cu presiuni și cu 
înșelăciuni, să-și câștige opiniă. publică pe căi atâtă de 
neleale și murdare precum cercă (jiarulă «Tribuna»:

FOILETONUL

Paserea cântătore domnulti întineresce.
(Poveste culâsă din poporfi de Romul țț Raca.)

(Urmare și fine).
Feciorulă de împărată se sui pe scară și deschise 

ușa, când deodată văiju culcată în pată o fată așa de 
frumâsă, câtă la sore te puteai uita, dar la ea nu. Totă 
încremeni. Nu mai) sciu ce să 4*că, de câtă că o să
rută și o luă în brațe, și eși cu ea afară. Făta îlă în
fruntă și-i 4ise că cum s’a putută întâmpla de elă a ve
nită în acelă munte. Când eșiră afară, feta cunoscu pe 
Sf. Petru și ’i sărută mâna. Pănă atunci n’a sciută fe
ciorulă de împărată că cine e binefăcătorulă său; numai 
decâtă îi veni în gândă că numai D-4eu pâte fi în aju- 
torulă Sf. Petru.

Ii mulțămi și elă. și prefăcu casa fetei în ună mără de 
aură, îlă băgă în sînă și se luară la dramă pănă la îm- 
păratulă albă. Impăratulă se bucură forte că pote să 
aibă de soțiă pre cea mai frumâsă fetă de pre lume și 
îi dete calulă cu șea cu totă. Se făcu ună ospăță mare 
la curtea împăratului pe ună fundă de fedeleșă, la care 
luară parte și argații lui. Sf. Petru cu feciorulă plecară 
mai departe cu calulă cătră impăratulă roșu. Făta cea 

frumâsă — acum soția împăratului albă — nu era mai 
multă aceea care a fostă, ci se făcu ea o harancă de 
țigană. Feciorului de împărată încă îi păru rău după 
ea, dâr la rugarea înălțată de Sf. Petru cătră D 4eu, ca 
prin minune se făcu nevă4ută dela impăratulă albă. Stă 
că deodată feciorulă de împărată se vede cu fela lângă 
elfi. Bucuria lui era atâtă de mare, că are și femeiă, 
câtă era p’aci să ’și esă din pele. Ea se făcuse eră 
frumâsă.

Se totă duseră, multe 4*le trecute, piciâre bătute, 
pănă la Impăratulă roșu să ie dea pasărea. Impăratulă 
se bucură când vădii calulă așa frumosă, căci ve4I dâm- 
ne, putâi sări în înaltulă ceriului cu elă și să nu te mai 
oprescl pănă pe frun4a teiului. Impăratulă îi dete «Pa
sărea cântătâre domnulă întineresce» cu galiscă cu totă. 
Feciorulă avea și soția și pasărea. De cală îi părea rău 
tare, se totă gândea că ce bine ar fi când l’ar avea. 
Calulă se făcu așa de urîtă după plecarea loră, ca unulă 
de cei corturărescî. D-4eu făcu să-i ajungă calulă pre 
cale și acum, âmenl buni, feciorulă de împărată avea o 
bucuriă mare, căci avea soția, pasărea și calulă, care se 
făcuse erășl frumosă Numai pre frații Ini i-ar fi dorită 
să-i vâ4ă Sf. Petra îi spuse că elă va face să vâ4ă pe 
frații săi, dâr mai t.âr4iu îi va părâ rău, Când ajunseră 
în câmpulă floriloră, îi înviâ. pre amândoi cu âste cu totă. 

Plecară cu toții cătră casă. Ajunseră acasă, era o 
bucuriă mare.

Pasărea începu a cânta, bătrânulă întineri ca ună 
copilă d. 7 ani, vedea bine, era veselă. Cei doi frați 
pismuiau pe fratele loră pentru bravura lui și se sfătuiră 
să-lă omâre. într’o nâpte îlă trimiseră pe cealaltă lume. 
Sf. Petru era Iotă pe la curte. Nevasta, după mârtea 
lui, se făcuse urîtă, calulă ajunsese o glâbă, că să nu te 
fi uitată la elă, pasărea nu mai cânta, bătrînulă îmbătrâ
nise și mai tare ca mai nainte și orbise din nou. Toți 
erau posomoriți. Pe frații lui îi mustra consciința. Dâr 
D-deu nu ’șl uită de nime, puse Sf. Petru âsele la olaltă 
și le suflă suflet0 de vieță. Feciorulă de împărată tre- 
4indu-se din somnulă de veci zăpăcită, cum era, 4i.se: 
«Domne tare am adormită». Sf. Petru îi spuse întâm
plarea din firă în pără. Elă însă ertă pe frații lui penT 
tru fapta loră cea urîtă. Pasărea începu a cânta, calulă 
era cu multă mai frumosă, soția lui asemenea cu multă 
mai frumâsă

0 altă bucuriă. Făcură ună ospăță mare de se 
miră lumea De-orfi trăi și a4l trăescă. fir eu încălicaiu 
p’ună cotoră de mătrăgună și venii să vă spuiu o min
ciună.
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Aceea va se dică opinia publică a unui diară, care își 
dă aerulu de singurulu mijlocitoră ală înfrățiră între 
Români și Maghiari, când se constrîngă a se declara în 
scrisă pentru „Tribuna", individă, cari pâte n’au cetit’o 
de când suntă! Astfelă facă âmenii serioși politică?! 
Aparințe atâtă de stranie ne povestescă încă de acum 
urmările triste și cei ce se voru fi subscrisă se potă 
aștepta la o altă nechibsuință a «Tribunei* vădându-șî 
mâne poimâne publicate numele în diarulă coteriei. 
Am (jisă Co.

Sinodele protopopesci din diecesa unită 
a Gherlei,

Să mai țînh aceste sinâde ori nu se mai 
țină, mai este rânduiălă în biserică la fii credin
cioși ai Episcopului Sabo ori nu mai este? Cu 
aceste cestiuni se ocupă corespondența de mai 
la vale, ce ni se trimite din partea câtorva preoți 
îngrijați de sortea bisericei. Ltă-o:

Din protopopiatulă Betleanului, lanuariu 1886.
Este cunoseulă on. publică dorința poporului ro

mână din diecesa Gherlei de a avâ sinode mixte, cu 
scopă, ca în acele să aibă ocasiune, afâtă preolulă, câtă 
și laiculă de a se sfătui împrumutată și de a-ș! alege 
mijloculă și modulă 
cedă întru 
an! încâce 
versariloră

Sub

la

Sf.

celă mai potrivita cum au să pro- 
bisericei nâstre unite, care de câțivă 
fi atacată din temeliă din partea ad-

apărarea 
începe a 
noștri seculari. '
aceste împrejurări sipodulă diecesană din . 

Gherla, ținută la 12—14 Noemvre 1882, — luândă contă < 
de înaintarea și perfecționarea cierului altoră confesiuni 
— a aflată de bine, prin constituțiunea Vl-a din acestă 
sinodă, a regula încâtva preoțimea diecesei gr. cat. de 
Gherla, dispuindă a se întruni din când în când in si- 
nâde tractuale preoțesc!. Acâstă disposițiune a fostă 
primită cu atâtă mai mare bucuriă din partea nostră, a 
preoțiloră, cu câtă speramă. că dâră capii dieceseloră 
convinși fiindă de necesitatea sinodeloră mixte, mai vâr\ 
tosă la noi, la Români, în timpulă greu de acuip, voră 
satisface pe încetulă acestei necesități a bisericei gr. cat., 
jșeea ce cu mare dori} se aștepța dip partea poporului 
română, credinciosă acestei biserica.

Aceste sinâde, ce aveau să se țină de două ort în 
ană, ofenau preoțiloră o bună scâlă practică, în care 
aceștia puteau să se sfătuâscă împrumutată asupra susți- 
nerei moralei în poporă, asupra delăturârei mai multoră 
abusuri, și mai vertosă asupra mijlâceloră cum au să 
procădă întru apărarea multă prigonitelor^ nâstre sepie, 
în privința cărora multe așă avă de disă, dâr mai ver
tosă cu privire la cele din traclulă nostru îmi reservă 
flreptulă pentru altă dată.

Destulă atâta, că începutulă era îmbucurățoră. Prin 
cercularulă episcopescă de sub Nr. 3951 precum și re- 
gulamentulă adausă totă sub acestă numără era pres
crisă pentru viilpră ținerea de sinâde tractuale de două 
or! în ană: priinăvâra și tâmna, ba se regulaseră și 
agendele acestoră sinâde, desemnândă la începută pănă 
și tema, ce avea să se iucre de cătră upulă din preoții 
tractuall.

Zelosulă nostru protopopă — respective vice-pro- 
topopă — îndată după primirea acestui regulamentă 
conchemâ preoțimea tractuală la șinodulă de primă-vără 
pe d*ua de 11 Martie 1885. La acestă sinodă ne-amă 
înfățișată mulț! preoți cari după ce ni-amă împlinită in 
ordine afacerile nâstre, amă hotărîtă timpulă și loculă unde 
să se țină șinodulă de tâmnă a anului 1885 și apoi ne-amă 
despărțită cu bucuriă cugetândă, că în șinodulă de tomnă 
ne vomă începe mai cp de-a-dinsulă activitatea nâstră, 
pe care cu atâta seriositate e reclamă indigințele nâstre 
școlare și bisericesc!. Ce să ved! însă? Tâmna a trecută 
și în locă de smodă, numai că ne pomenirămă o-dată 
cu ună cercularu protopopescă prin care — fără se ni-șg 

că
cu ună cercularu protopopescu prin care 
fi arătată cause suficiente — ni-se comunicase numai, 
sinodală de tâmna a anului 18,85 nu se va ține,

După ce s- ntemă în nedumerire față de causa 
nodului nostru tractuală și tolă-odată în frică, ca 
cumva se fiă în jocă vre’o mână străină și inimică cau- 
sei nâstre; după ce nu este iertată a presupune despre 
Ven. Consistară din Gherla, că dâră ar fi prea comodă 
întru împlinirea agendeloră oficiâse: — venimă pe cale 
publică a interpela pe zelosulă nostru protopopă, d-lă 
M. Făgărășană, spre a ne da următârele deslușiri: 1.) 
Pentru ce nu s’a conchiămată șinodulă tractuală de 
tâmnă, conformă decisiunei sinodului nostru din 11 Martie 
|885? —2). Dâcă nu s’a conchiămală , cine este 
pausa acestei trăgănări? — 3). Ce pașî^s’au făcută pen
tru ca de altă-dată să nu se mai întâmple astfel! de 
amânări ale sinodului ?

Sperămă că d-lă protopopă la interpelarea nâstră 
se va grăbi a ne da răspunsulă pe care cu nerăbdare 
îlă așteptămă,

si- 
nu

Cătră iubitorii albinăritului.
Secțiunea de albinărită a «Reuniunei economice* 

din comitatulă Brașovului pregătesce în Maiu a. c. ună

cursă de 5—7 dile, unde să va tracta teoretică și prac
tică ce e mai importantă din cultura rațională a albi- 
neloră La acestă cursă p6te lua parte orl-cine, fiă său 
nu membru ala reuniunei. Instrucțiunea e fără plată.

Afară de aceea, secțiunea mai pregătesce ună cursă,, 
care ține peste totă timpulă anului, în care se pâte ma
nipula cu albinele (Aprilie—Septemvre), și constă în aceea, 
că fiecare parlicipătoră capă'ă la primăveră din stupina 
conducătorului secțiunei 2 stupi pentru tractare practică 
și sub conducerea și supraveghiarea conducătorului în
văță tâte lucrările, ce are să le îndeplinâscă. Cursulă 
din urmă încă este fără plată, este înse restrânsă numai 
pentru membrii reuniunei economice a comitatului și ai 
sectiuniloră acesteia.f

Insinuările la amândouă cursurile să se facă ver 
bală său in scrisă Ia conducătorulă secțiunei George Ilor- 
vath,

1
oficială de telegrafă în Brașovă celă multă pană
Martie st. n. a. c.
Brașovă, 26 lanuariu st. n. 1886. 

Direcțiunea, secțiunei.! »

de
s’a dată în Țînțari din

M ULȚAMITA PUBLICA. Marți în sera 
Ioană, 7/19 Ianuarie a. c.,

partea învățătoriloră, notariului și a alloră persâne in- 
teliginte o representațiune teatrală, jucându se «lorgu 
dela Sadagura*; piesă într’ună actă de V Alexandri, 
'fotă venitulă, ce a incursă cu acăstă ocasiune a fostă 
destinată pentru (ondulă scolastică locală. După teatru 
a urm tă petrecere socială cu jocă, care a fostă fârte 
animată, durândă pănă dimineța. Cu bucurie amă con 
statată că atâtă la teatru câtă și la petrecere au parti
cipată partea cea mai mare dintre fruntașii comunei 
nâstre și câți-va din comuna vecină Vlădenî; toți însâ 
câți au participată cu plăcere au oferită obolulă loră 
pentru îmulțirea fondului scolastică. Cei car! au sacri
ficată pentru acestă scopu nobilă suntă: Ioană Eft. Po- 
poviciu 1 fl.; Ioană Ștefană 1 fl.; Gregoriu Paltineană 
1 fl.; Moise Scorneică 1 fl.; Zach u Anghelă 1 fl.; Si
mionă Ianculescu 1 fl.; Petru Danciu 50 cr.; Ioană Ga- 
vrilescu 
50 cr.; 
Nicolae 
Balcășă
50 cr?;’ Qhipereană Potcâvă 50 cr.; Ioană Gavrilă 50 cr.; 
Nicolae Neagoie 50 cr.; Ioană Neguliciu 50 cr ; 
Clain 50 cr.; Ioană T. Scorția 50 cr.; Nicolae 
50 cr.; Tănase Jeleriu 50 cr.; Pavelă Popă 
Moise Scorția 50 cr.; Simionă Olteană 50 cr.; 
Mamină 50 cr.; Vasilie Ach. Săniuță 50 cr.;
Popa 50 cr.; Ioană B. Popa 50 cr. ;■ Bucur Scorția 50 cr.; 
losifă Grămadă 50 cr.; losifă Ciolană 50 cr.; George 
Milva 50 cr.; Vasile St. Popa 50 cr.; Pețptilimonă Ne 
guliciu 50 cr.; Ioană St. Popa 50 cr.; Alexe Bodeanu 
50 cr.; Ipsifă Ștefană, 50 cr,; Toma Neguliciu 50 cr.; 
Ioană Morariu 50 cr.; fosifă Urdea 50 cr,; Simionă 
Micu 5.0 cr.; Ioană Mi’cu 50 cr.; Ioană Savu 50 cr.; 
Rachira Popescu 30 cr.; Ioană Dregușeiă 30 cr.; Vasile 
Vulpe 30 cr.; Ioană O.ny Mamină 30 cr.; losifă Gojmană 

i 30 cr.; George Pușcașiu 30 cr.; George Savu 30 cr.; 
i Ioană Oancea 30 cr.; Ștefană Morariu 30 cr.; Alecse
Icide 30 cr.; Alecse Ciolană 30 cr ; Alecse Morariu 30 
cr.; Gavrilă, Ierășană 30 cr.; Gherasimă Comănelea 30 
cr ; George Balcășă 30 cr.; Posțcomandantu de jen- 
darm! 30 cr.; Radu lopiță 25 cr. . —Suma totală face 
31 fl. 85 cr. v. a. care s’a și predată casariului scâlei 

i spre administrare,
Primâscă toți acești marinimoși contribuitor! în 

• numele scâlei nâstre cea mai profundă inulțămită pu- 
l blică și fiă încredințați că prin astfelă de fapte pe lângă 

recunoscința âmeniloră, îș! voră asigura comâră în ce- 
riuri, pe care nici țurii nu o potă instreina, nici moliile 
nu o poță mânca, nici rugina nu o pâte râde.

Țințar! 16 (28) lanuariu 1886.
Gregoriu D. Paltineanu} Ioană Gavrilescu,

înv. dirjginț6i învățătoră.
Petru P. Danciu, 

învâțătoră.

50 cr.; lacobii Zorea 50 cr.; George Grămadă 
Ioană Ciolană 50. cr.; Nicolae Comănelea 50 cr.; 
Ciolană 80 cr,; Ioană Podariu 50 cr.; lacobă
50, cr,; Toma Dragoșă 50 cr.; Simionă Balcășă

Mihaila 
Cădariu 
50 cr.;
Nicolae
Bucurii

SOIRI
(Serv.

BERLINtJ, 

TELEGRAFICE, 
part, ală «Gaz. Trans.*)

30 lanuariu. — (Continuare 
discusiunei asupra Poloniloru în camera deputațilorU). 
MinistrulQ Pu ttkam m er nâgă orice caracterQ 
confesională ală espulsăriloră, constată, că'în Si- 
lesia superiâră, ba și în Prusia de ostu se face 
propagandă polonă. ț)ice că despre cașu
rile singuratice de espulsare s’au lățitu minciuni 
ne mai audite și că acesta este a i se împutâ 
pressei, care trebuia să întrebuințeze mai multă 
critică în acâstă afacere.

Principele Bismark dice, că nu e adevă
rată, că dânsulu ar avâ de gândă a face lovi
tură de stată sâu a di sol va Reichstagulă, 
la casă când s’ar respinge proiectulă de mono- 
polă pe rachiu. Bismark atacă apoi în modă 
vehementă partida progresiștilor^ apoi pe condu
cătorulă partidei centrului Windhorst, pe care 
îlă crede capabilă de ală înlocui în imperiu pe 
elă (Bismark), dâr se îndoiesce, că și împăratulă 
ar crede în capacitatea lui Windhorst așa ca elă 
(Bismark).

Răspundândă cancelarului declară Wind
horst, că nu aspirațiunile Poloniloră, ci drep-

(urile constituțiunale și basate pe tractate ale Po
loniloră, le apără elă, care e Germană, dâr nu 

sensulă lui Bismark, care schimbă națiunileA
IU

de Prusiană și Germană una cu alta. — Âstătjl 
se va continua discusiunea.va continua discusiunea.

ATENA, 30 lanuariu. — Soirea, că Grecia 
s’ar supune voinții Europei nu este fundată. 
Guvernulfl o desminte. Cabinetulu grecescu n’a 
făcută nici ună pasă, dela care s’ar putâ con
chide că și-a schimbată politica de pănă acum.

DIVERSE.
Logodnă. — D-lă George Strîmbeanu (Strimbu) și-a 

încredințată de viitâre soțiă pe d-șâra Alecsandrina Gri- 
goriță din Bucuresci.

* 4c *
Logodnă. — 1). I6nu Haragoșiu, oficială reg. de 

comptabilitate la direcțiunea financiară reg. din Clușiu, 
'șl-a încredințată în 6 lanuariu a. c. de viitâre soțiă pe 
d-șâra Elena Nestoru, fica judelui reg. la tribuoalulă 
din Clușiu.

* * 4c
Săra de Sân-Văsîi în New-York. — Mechaniculă 

casei Edison, Hammer, a dată o serată în sera de Sân- 
Văsîi în onârea prieteniloră săi. Când vr’ună âspe îș! 
punea mâna pe clanța ușei, deodată se făcea ună sgo- 
motă teribilă în tâtă casa; ajungendă la pragulă ușei, 
anticamera se ilumina de lumină electrică ca de ună focă; 
după aceea când âspele își punea paltonulă și pălăria pe 
cuieră, prin mecanismă două perii mari se puneau în lu
crare, car! ii luslruiau ghetele âspelui. Decă întră în 
salonă și voia să șeefă la mâsă, nu putea; fiesce care 
scaună îș! avea lucrarea sa: unulă se totă lupta cu ve- 
cinulă său, celălaltă dispărea și erăș! reapărea, altulă la 
simpla atingere scăpăra schintei. In sfârșită își găsiră 
âspeții câteva scaune simple, ocupară locă, și ună âspe 
a avută bunăvoința de a începe povestirea unei istorii 
de contrabandă. Abia îș! începu însă povestea, când ătă 
că de pe tavană se lasă în josă o colosală umbrelă ja- 
ponesă,care împedecâ istorisirea mai departe a povestei. 
După aceea se duseră la piană, și pănă la o vreme tâte 
merseră în rânduiălă, der când se esecutâ o melodiă fan
tastică, tâte clapele se desfăcură, și în loculă loră se au
riră sunete de tobă, de clopote și de trompete, care fă
cură ună sgomotă așa de asurditoră, încâtă locuitorii ca- 
seloră vecine înspăimântați se adunară 
sfârșită sosi ora cinei; âspeții sperau 
după atâtea calamități, voră pută cina 
der nici pomană. Tâtă mesa părea
Luară furculițele în mână, ele însâ totă mereu seînteiau; 
își băgară lingurele în supă, der observară, că supa e 
foslorată; își luară pâne der în acelă momentă se auriră 
sunete de clopote, când voiră sâ scâtă câte o bucată de 
friptură, din farfuriă sburau rachete în aeră. In sfârșită 
totuși au găsită câteva farfurii din cari au putută mânca 
negenați. Mesa era împodobită cu ună capă de Jupiter; 
marș a fostă mirarea âspețiloră, când Jupiter începu sâ 
tragă cu ochii și sâ țină ună toastă in onârea âspețiloră. 
N’au crezută una ca asta și totuși așa a și fostă, pen
tru că în capulă Jupiterului era așezată ună fonografă, 
care fârte bine esecutâ acâstă producțiune. Când ora a 
sunată miecfulă nopții, tâte luminările s’au stinsă ; numai 
una a rămasă ardândă, care arunca o palidă rază asu
pra âspețiloră- După aceea s’a făcută ună sgomotă te
ribilă și mesa cu tacâmurile cu totă s’a îmburdată, și 
două tunuri au apărută, cari totă mereu bubuiau; în 
sfârșită nesce sunete diforme au salutată anulă nou. După 
aceea âspeții s’au pusă din nou la mâsă și în fine au 
băută câte ună ceaiu fertă cu ajutorulă unui aparată 
electrică.

sub ferâstră. In 
că celă puțină, 
neconturbați — 

că e fermecată.

a

▼

Presință de spirită. — La 19 lanuariu a isbucnită 
la scâla mare dela Goodshaw, în Englitera, ună incendiu 
pe când mii de copii s’aflau în casă. Directorulă, te- 
mându-se de accidente desastrâse, decă copii speriaț! 
s’ar îmbulzi la eșire, se sui liniștită pe catedră dicendă: 
«Regina nâstră deschide astăzi în personă parlamentulă, 
d’aceea vă acordă o vacanță. Der, decă nu veți eși li
niștiți și în bună ordine, voiu retrage permisiunea.* 
Aceste cuvinte le repetă la fiecare clasă și în șâpte mi
nute totă edificiulă era deșertată. Directorulă, care scă
pase astfelă vieța atâtoră copii, rămase celă după urmă, 
dâr emoțiunea lui fusese atâtă de mare, că abia aflân- 
du-se pe stradă, cădu josă, lovită de ună atacă de 
apoplecsie.

Gursu>u pieței Brașovu 
diD 30 lanuariu st. n. 1886.

Redactorii responsabilii: Dr. Aurel Mureșianu.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.58 Vend. 8.62
Argint românesc . . . ... » 8.45 • 8.50
Napoleon-d’orI .... ... > 9.94 > 10.00
Lire turcescl................. ... » 11.26 > 11.36
Imperial!..................... ... » 10.22 • 10.32
Galbeni......................... ... « 594 » 5.98
Scrisurile fonc. «Albina * . . » 100.— > 101.—
Ruble Rusesc! .... ... » 122.8/a » 124.—
Discontulă . . . » 7—10 °/n pe ană.

Editoră : lacobă Muresiann.



Nr. 15. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

OuraaJv la bursa de Vie&a

din 29 lanuariu st. n. 1886

Rentă de aurtt 4W0 . . . 101 45
Rentă de hârtiă o°/0 . . 92.90 
împrumutului căilord ferate

ungare......................... 152.75
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.76

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 126 50

Amortisarea datoriei căi- 
lortl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 112 50

Bonuri rurale ungare . . 103 75
Bonuri cu cl. de sortare 1C3J75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii............................. 103.70

Bonuri croato-slavone . . 103 75 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................98.50
Imprumutulii cu premiu

ung................................. 118.40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.40 
Renta de hărtiă austriacă 8415 
Renta de arg. austr. . . 84 25
Renta de aurii austr. . . 112 — 
Losurile din 1860 . . . 141 25
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  868 —
Act. băncel de credită ung. 304 50 
Act. băncel de credită austr. 298 90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! .... 5 93
Napoleon-d’ori .... 10.0072 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 90 
Londra 10 Livres sterliuee 126.10

mele 
conc.

Bonuri cu cl. <de sortare 103 70 I 
Bonuri rurale transilvane 103 70 |

Cumandele din afar& se efectueză promptul

cr. in

O

Indispensabile suntu escelentele și neîntrecutele 
Pături de cai, ce )e-amti cumpărată dela o renumită c. r. 
Fabrică de Pături și strae,

= înființată de 50 de ani = 
care din causa golirei localului a fostti silită a le desface, și de 
aceea le vândă pe câtu va dura provisiunea cu jumătate a pre
țului obicinuită de astăzi îucolo

cu fl, 1. ©O lovLca/ta. cfe

PĂTURI PENTRU OAI
MARI, GROSE, LATE și FORTE DURABILE.

Aceste pături pentru cai suntti mari, grâse, fale și forte durabile, cu 
o lungime de 1.90 cm., și lățimea de 1.30 cm, bordure colorate, suntti 
grâse ca o scândură, pentru aceea fârte durabile 
Espedarea cu bani gata seu rambursă. Din aceste 
pături să trimită (jilnică in tote părțile lumei și 
pretutindene suntti cu plăcere primite, deârece se 
potfl întrebuința și ca învelitâre de pată, mai ’na- 
inte a fostti prețulti lord mai multti ca îndoita.

Adresa:

EXPORTWAARENHAUS D. Kon, 
Wien, II Lichtenauerffasse Nr. 9.

Rogu pentru esacta, observare a adresei

H

lună, 
luni.

Filiala Brașovu
a) primesce bani spre păstrare dela 50

pe lângă 3Vâ°/o fără denunciare 
pe lângă 4°/o cu denunciare de 1 
pe lângă 5°/» cu denunciare de 3 

și plătesce singură darea de lO°/o.
b) vinde și cumpără scrisuri f un c iar e proprii de 6°/o; carf 

suntti assigurate cu bipotecă întreită, cu unti fondu de garanția de 200 
mii fiorini, precum și cu întrdgă ceealaltă avere a institutului.

iVj’Hiî’BfST» ••-fitil •• C1J 1 iAJ • • • ‘ZÎ*.’ • T* • ••/•••••.0 Q -<^3-   

Fublicațiune!
Prin inter venirea ambasadorului c. r. austr. ung. la Belgradă 

s’au sistată răsboiulu sârbo-bulgaru, și astfelă suntti silită a vinde 
cu orl-ce preță marele depositu de

Pături de Cai
ce mi s’a îngrămădită pentru răsboiu în masse colo
sale, suntti 185 ctm. lungi, 115 ctm. late, dintr'o ma- 
teriă durabilă, țesătura deasă șipărdse, de-aceea și ca 
plapome de întrebuințată, — le trimită

1 bucată pentru fî. 1 55 cu rambursă. 
-urâturi pentiu birjari*- 

î Câmpulti galbenti deschisă, cu chenarti negru și roșu, 180 ctm. 
i lungi, 115 ctm. late, bucata fl. 2. 50 pe câtti se vorti afla în de- 
i positu.

Ce nu convine se primesce fără piedecă înapoi. Scrisorile ati 
i se adreseze la:

Orient-Export-Bureau, Wien, Favoriten.
; Atestatti! Onor. Orient-Export-Bureau:
: Trimiteți-ne cu rambursă încă 36 bucăți pături dintr’acelea,
: precum am avutti. — Puszta Zichydorf, Societatea agricolă Ho- 
i landesă.

î Telegramă! „Orient-Export-Bureau!“ Trimiteți-mi îndată încă 
î 14 bucăți pături după cum am avută.
î 2-3. ' GRAF APONY, NAGY-AP0NY.

.................

I

Tipografia ALEXI Brașovu.

Cota oficială dela 16 lanuariu, st. v.
Bursa <ie Bucnwesci.

(.ziimp.

Renta română (5%). 87’/,
Renta rom. amort. (5°/0' 9D/4

» coavert, țo0/»/ 86
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30
Credit fonc, rural (7°/o) 101

„ » (5°/o) 84 Vi
> » urban (7%) 

, ZRO/ S
96

» 90
» > (5°/0) . . 80

Banca națională a României 1120
Ac. de: asig. Dacia-Rom. —

c » ’ Națională —
Aură contra bilete de bancâ . . 15.
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

1886

vând

88
94
87
32

101l/a
851/
97
9’
82
1130

16
2.04

Persâne diu orice clasă si al ornice, cari ară
O-»—

dori să se ocupe cu vendarea în rate a losnri- cp

lorii de Stată și cu prime autorizate prin lege, (X- 
<ctf

se angajază cu coudițiuui fdrte bune 0 casa de o

bancă de primulu rangă din Budapesta; pe lângă
puțină activitate se pâte aștepta la o

----   TOnaJ OF1 TWTflF—
o 
<NU JEM Iw Ir Aa V Jt JL Ăi IU ț 1

g lunar ude fl. 100 până 200. g o 
o

Ofertele cu arătarea ocupațiuneifde pănă a-
cuma suntti a se adresa: 4—6 Dum.
La Rudolf Mosse, Wien, sub „J. 1150“. =3

Corespondențe numai în limba germană. 03
Ol

PRO FIT ti REJCTĂBIIitl!

B0LKAVIL0IV&
de 

plumâni și gătii, ofticoșii, 
și celoru cari suferă de Asthma se tace cunoscută, că pentru bdlele 
indicate folositârea „Thea Homerianat( se p6te procura ca ve
ritabilă numai directă prin subscrisulu. Broșura respectivă se tri
mite fără spese și franco. Ună pachetu cu 60 grame Homeriana, 
suficientă pe 2 (|fle, costă 70 cr, Admonezu contra cumpărărei a 
plantei Homeriana oferită de tdte celelalte firme, fundă constatată 
de nendevărată.
PAUI. HOMmO m Triest (Austria),

Descoperitoruluși preparatorulă un'.cei veritabile plante Homeriana.

20-20

0 ...... ................ . D

Fesatria sesosiulu d©
Toilete pentru mirese, bălti și pentru stradă

se Confecționeză după moda cea mai nouă, în timpulti cela mai scurtă și 
prețuri fârte ieftine în

Magazinulu cu articole de modă pentru Dâmne

cu

lSroșovu, Piața mare -

cari totodată recomandă marele loru depositu de Satin-Ațervilie. Satin-Lyon.
Atlasuri. Catifele de mătase și Plușlî. Voille, Creppe, Gaziru și Cașeipiru ne
gru, precum și în tâte colorile moderne. Matlașeuri spaniole Chantilly (Noy- 
tate), Dentelle și stofe orientale și Volanuri late. Sortie de baiu și eventaille, 
floti, chinille, pene, buchete cu aură și arginta, Rișurî. Marabu și panglice, 
precum și Ciorapi, Mănuși de mătase în tâte lungimile și în tote colorile de

siJ

șiră cu prețuri fbrte solide.

La cerere se trimită, mostre franco. —

5 6.

»-

Frigidu est© învinșii!
Impermeabile, pentru frigii șl umedejă apărătore

Hain© de ernă
Nou inventate, căldurdse, dese, moderne, potrivite, 

pentru Domni și D6mne

Jachete și ismeaie

este nimicu mai bunu, durabilă, ef ținti, cald ti și co
ca aceste nou inventate Haine de drnă practice pentru Domni 

, maronii, drap,
modă, <
și D6mne, băeți și fetițe, cari se află în colorile cenușiu, 
civitti închisă și negre și recunoscute de către persdne cu autoritate pentru

I.) „Elasticitatea pe fiecare corpii,«
2) «Conservarea temperaturei egale a corpului,<
3) „Economia altorO haine scumpe,"
4) „EftinO, durabilă, fasonulu frumoșii, modernă."

Cine are asemeni haine de ernă este in timpti de ernă celti mai bine apărată în 
contra frigului, pentru aceia să nu cruțe nimeni mica sumă, căci o datoresce pentru 
conservarea sănătății.
800 bucăți fuste pentru Dame, împletite, dese și căldurâse ca blana, cu 3—5 vărgT 
în colori pompose, bordure și aplicația franțuzescă, mai’nainte 5 fl. acum numai fl.1.80. 
1000 bucăți flanele de ernă câldurose dm lănă-Merino pentru Domnii, Dâmne, băeți 
și fete indispensabile ă fl. 7.20.
1200 bucăți ismene, lână Mârino pentru Domni și Dâmne ă fl. 1.30
800 bucăți căciulite frumâse „Arpăd'1 din maleriă încrețiiă ca pelea de Astrahanu, 
pentru Domni, Dâmne și Copii, căptușite cu v«tă și cusute cu mătase, numai/. 1.25- 
1500 Duzine Ciorapi lungi pentru Dame din Merino, impermeabili, călduroși, fini 

și vărgați în colori, 3 perechi fl. 1.35 c .
1500 Duzine Ciorapi bărbătești din Merino, impermeabili, călduroși, fini cu vgrgi 

colorate, 3 părechi fl. 1.20.
Tote aceste haine de ărnă, în cea mai bună cualitate și veritabile se află sin

gură și numai, resp. de comandată la:
I'EKETJE’s Stleider-JExport,

Wien, Margarethen, Hundsthurmerstrasse 18/52.
,6—6. Dumin. Admoniezil în contra tuturora altoriî (le asemene oferte.


