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pagini întregi, ce servescă numai spre batjocurirea 
nămului nostru și spre compromiterea causei ro
mâne ardelenesc! înaintea străinătății*) Amă tre
buită să ne impunemă reservă și din causă, că 
programa, cu care a debutată „Tribuna" cu
prindea nnele puncte fdrte dubidse și întunecdse, 
cari erau de nai ură a răsturna celelalte afirma- 
țiuni ale ei. Amă tăcută și amă așteptată să 
vedemă ce atitudine va lua în adevără acăstă 
f6iă. Și eată că abia trecură câteva săptămâni 
dela aparițiunea „Tribunei" și o și vedemă ple- 
dândă pentru modificarea programei dela 1881, 
și cerendu — într’ună șiră de articull scriși cu 
multă nepricepere a situațiunei politice și cu 
ignorarea fapteloră petrecute — să recundscemă 
îndreptățirea sistemului de guvernare actuală.

Conferența dela 1884, se ’nțelege, n’a vrutii 
să scie de propunerile „Tribunei" și a procla
mată din nou solidaritatea în lupta de apărare 
națională. Demonstrațiunile Clușieniloră și ale 
pressei maghiare contra Româniloră erau în to- 
iulă loră. Momentulă acesta l’a aflată „Tribuna" 
de oportună spre a începe realisarea „angagia- 
mentului" ei pentru salvarea „bunei reputațiuni 
a poporului română" susțiindă din răsputeri, prin 
insinuări de totă feliulă la adresa Româniloră 
emigrați și a națiunei române, agitațiunea foiloră 
maghiare pornită din incidentulă hotărîrei, ce au 
luat’o acești emigrați d’a serba centenarulă lui 
Horia. Deodată găsesce „Tribuna" că „se agi- 
tăză între Românii de aici și din România în con
tra Ungariei și a națiunei maghiare" („Tribuna" 
nr. 76 din 1884) și că sunt în Ardeală „esistențe 
catiliniare române ofensive", cari amenință ordi
nea, legală, pe când „esistențele catilinare ma
ghiare", „nobilii scăpătați și necăpătuiți" sunt 
„inofensivi" sunt nisce „elemente de ordine". 
(„Tribuna" nr. 104 din 1884).

Intr’aceea, din când în când. „Tribuna" se 
lăuda înaintea publicului, că ea luptă pentru a- 
celeași princinii ca și noi și că vrea să fiă soli
dară cu noi. Noi vedeamă intențiunea și ne în- 
tristamă, dăr gândeamă îngândulă nostru: dăcă 
amă tăcută pănă acum, să mai tăcemă câtva 
timpă, căci p6te fundatorii „Tribunei" pe cari 
nu-i cunosceamă nicidecum oa 6meni de rea cre
dință, voră vedă ei înșiși prăpastia spre care îi 
duce acela, căruia i-au încredințată conducerea 
foii și voră strigă: pănă aici și mai departe nu!

Ne-amă înșelată în presupunerea ndstră, căci 
directorulă „Tribunei" ne spune, că „T r i b u na" 
nu mai este a celoră ce au întemeiat’o, 
și că elă are împuternicirea de a-o conducedupă 
cea mai bună convingere a lui. („Tri
buna" nr. 297 din 1885.) Pe lângă acăsta ac
ționarii acestui (|^ar^ potfl fi ori și cum mai 
multă său mai puțină preocupați în judecata 
loră asupra atitudinei „Tribunei."

Mai multă acestei împrejurări trebue să as- 
criemă, că după ce reservă năstră, ce ni-amă 
impus’o din lealitate cătră causa năstră, comună 
națională, a trebuită să înceteze în primăvăra a- 
nului trecută , fiindă noi atacați cu insinuările 
cele mai perfide din partea „Tribunei" și după 
ce amă demascată atitudinea periculăsă a acestei 
foi, ea totuși nu și-a schimbat’o, ci după o pausă 
de câteva luni, a începută din nou cu insinuările 
și denunțările.

La seducerea opiniunei publice în privința 
atitudinei „Tribunei," nu puțină a contribuită 
și procesulă, ce i s’a intentată tocmai într’ună 
timpă, când ea prin insinuările ei făcea cele mai 
bune servicii adversariloră noștri. Resultatulu 
acestui procesă e cunoscută: mutarea juriului la 
Clușiu.

După acestă procssu, care precum o scîmă

’) Die Rumănen in Ungarn, Siebenbărgen und der 
Bukovina von Ioană Slavici. Wien und Teschen. Verlag 

i von Karl Prohaska. 1881.

Nou abonamentu
la

„ Gazeta Transilvaniei".
Cu I Ianuariu 1886 st. v., se începe unii nou 

abonamente. la care învitămfl pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nbstre.

Pretultt Abonamentului:J
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl. 
„ ș6se „ 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate :
pe trei luni 10 franci 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

Rugămu pe domnii abonenți, ca să bine-voiască 
a-și reînoi de cu vreme abonamentul^, ca se nu se 
întrerupă espedițiunea diarului.

Domnii ce se voră abona din nou se binevoâscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

Abonarea se p6te face mai ușorii și maî 
repede prin mandate poștale.

AbonațilorO de pân’acum li se recomandă 
a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primitu diarubi.

Administrațiunea.

Incapacitate ori rea credință?
I.
Brașovu, 7 Ianuariu 1886.

„Tribuna" din Sibiiu ne spune, că nicide
cum nu vrea să stea de vorbă cu „Gazeta 
Transilvaniei."

„Tribuna", care de unu anu și noă luni, 
de când a eșită din gădcea cu „angageamentele," 
stă de vorbă (jalnicii cu adversarii nămului ro- 
mânescă, mereu „căutându prietenia loru", nu 
găsesce a fi lucru „priinciosu" și „neapărat" să 
se înțelăga cu „frații săi Români."

„Tribuna", care face încercările cele mai 
desperate pentru ca prin totti felulă de insinuări 
„ordinare" îndreptate în contra națiunei române, 
a junimei și a bărbaților^ ei fruntași, să-și pregătăscă 
„situațiunea priincidsă", când „prin bună învoială" 
va ajunge la „resolvarea conflictului" între ea 
și între „Nemzet" și „Pestei- Lloyd", cu „prețuiri 
cuvenită," — nu vrea să scie de o învoială cu 
„colegii ei români din Brașovă."

Nu este strania acăsta purtare din partea 
unui diaru, care pretinde, că luptă pentru „inte
resele generale românescl" ?

Dăr să cercetăm ti cașul u mai cu de-amărun- 
tulO, obiectivii și far’ de patimă, așa cum s’a 
petrecută în adevăru, să-lu cercetămu cu atâtu 
mai vertosu, cu câtu numeroșiloru noștri noi 
abonați, cari n’au avutu (jiarulti nostru anulu 
trecută, nu le este cunoscută.

„Tribuna" din Sibiiu când a pășită pentru 
prima 6ră înaintea publicului română a declarat, 
că vrea să mărgă în solidaritate cu noi pe basa 
programei stabilite în conferența alegătoriloră 
români la 1881. Intre fundatorii acestui diarîi 
se aflau câțiva, cu cari luptasemă împreună și 
cari ni-au susținută pănă atunci și de aceea amă 
salutată aparițiunea „Tribunei" cu căldură, do- 
rindu-i deplină succesă și, deși nu eramă con
vinși despre necesitatea întemeiării unui ală doilea 
(Jiară cotidiână la noi, ne-amă Țisu împreună 
cu unulă din fundatorii lui: unde’să doi puterea 
cresce.

Cu tdte aceste amă trebuită să ne impu- 
nemă multă reservă față cu noulă diaru, a tre
buită să ne punemă în posițiune de așteptare 
din causă, că conducerea lui politică a fostă în
credințată unui omă „politesce compromisă", 
nu înaintea adversariloră, ci politicesce compro
misă înaintea Româniloră și mai vârtosă a Ro- 
mâniloră ardeleni din pricina cărții, ce a scris’o 
la 1881 pentru plată, alături cu Hunvalfy, 
despre Românii din monarchiă, care cuprinde 

s’a terminată c’ună verdictă achitătoru, „Tri 
buna" a crezută de oportună a „pune la cale" 
o manifestațiune în favorulă ei, folosindu-se de 
numele decanului publicistei nâstre, a căruia a- 
chttare voiau să-o serbătorăscă impreună cu a 
redactoriloră „Tribunei" printr’ună banchetă, o 
manifestațiă, care, deși a eșită cea mai mare 
parte din inimă curată, era de natură a compro
mite causa independenții juriului și a jurațiloră 
și a veni astfelă în ajutorulă dușmaniloră liber
tății ndstre de pressă.

Au urmată apoi insinuările perfide îndrep
tate în contra „Gazetei", ce le-amă amintită mai 
susă, și după o pausă de câteva luni veni la 
rendu debutulă capitală ală „Tribunei" în afa
cerea proclamației.

„Tribuna" a sprijinită bărbătesce lucrarea 
de defăimare a dușmaniloră nămului nostru ș- 
cu adencă durere amă trebuită să privimă la ne- 
chibsuita și perversa ei atitudine, dăr trebuia să 
ne impunemă tăcere, căci arestările și procesele 
pentru proclamația erau în toiulă loră.

Cu atâtă mai multă însă a strigată „Tri
buna" care pretinde că are chiămarea a apăra 
buna năstră. reputațiiă. Debut,area ei nenorocită 
și-a ajunsă culmea imediată după petrecerea prin
țului moștenitorii în Ardălă la vânătăre. Într’ună 
moment,ă când se scia cu câtă răcălă s’a purtată 
înălțimea Sa în rândulă acesta față cu țăranii 
noștri și câtă de mâhnită era badea Nichita din 
causa acăsta, și când se mai scia că 14 Români 
au fostă arestați din causa proclamației, „Tri
buna" aruncă următărea miserabilă insinuare în 
fața țăranului nostru :

»Noi scimă prea bine, eă proclamațiunea „irreden- 
tistă* a fostă aruncată în lume de nisce ămenl lipsiți 
de tălă importanța, că cercurile politice române n’o 
aprobă și că guvernulă României a fostă într’ună modă 
forte neplăcută atinsă de ea; sătănulă română nu ne 
crede; când i le spunemă aceste. Elă scie, că procla
mațiunea a venită din Țară, vede că »Ungurii“ s’au 
spăriată rău de ea și de luni de dile discută mereu 
asupra întrebării, când voru sosi armele din Țâră, ca să 
ne batemă cu „Ungurii." (»Tribuna« Nr. 244 din 1885.)

După terminarea proceselor^ pentru „pro
clamația" ne amă ridicată vocea și amă admo- 
niatu seriosă pe colegii dela „Tribuna" să înce
teze de-a mai da adversariloră noștri arme în 
mână spre a-și justifica prigonirile contra Româ
niloră.

La acăsta ne răspunde directorulă „Tribu
nei, d. Ioană Slavici, cu cele mai murdare insi
nuări susțiindă că interesele comune ară cere ca 
să nu ne răspundă.

Vomă cerceta.

Desbaterile asupra bugetului Ungariei
In ședința dela 15 Ianuariu a camerei deputațiloră 

din Pesta celă dinteiu vorbi asupra bugetului.
Enyedi, care critică politica financiară a guvernu

lui. Sub ministeriele din partida deachistă, dise elă, de- 
ficitulă anuală era în sumă mijloeiă de 12.6 miliăne. 
Sub regimulfl Tisza a ajunsă deficitulO cifra mijloeiă de 
42.5 miliăne. Regimulă Tisza a comisă în măsură pa
tentată erorile predecesoriloră săi. Sub elă s’au urcată 
cheltuielile ordinare cu 103 miliăne, veniturile ordinare 
cu 117 miliăne. Ar crede cineva, că situațiunea s’a îm
bunătățită cu 14 miliăne, dăr nu e așa, din contră bilan- 
țulă s’a deteriorată cu 25l/2 miliăne. Cabinetulă Tisza, 
când a luată in mâna sa afacerile, a găsită o datoriă a 
statului de 317 miliăne; sub regimulu Tisza acestă sar
cină s’a urcată, la 1.490,000.000 fl. Dăcă în timpuri 
ordinare se contracteză mereu datorii, ce va face gu- 
vernulă în timpă de răsboiu ? 0 espedițiune întreprinsă 
fără bani e dinainte perdută. Cum se va plăti even
tuală despăgubirea de răsboiu, cum va scăpa de even
tualitatea, că se ocupă eventuală o țâră ca garanță? 
Oratorulă vorbesce de crisa economică, în urma căreia
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Este o cestiune vitală și de forte mare însemnătate 
pentru țâră și națiune — cesliunea naționalitățiloră. 
Niciodată, de când esistă acâstă țeră, în timpă de pace 
n’au fostă așa relațiunî între țâra mamă și între Croația, 
ba mai multă, antipatia și ura naționalitățiloră nema
ghiare din țera mamă, contra ideei de stată maghiară, 
nu s’a manifestată încă cu o așa mare îndrăsnâlă și as
prime ca acuma. (Așa e/ Așa e! în stânga estremă.) 
Nu voiu întră în amărunte; cunoscemă toți starea ac
tuală a lucruriloră, produsă pe de o parte de proce- 
derea lipsită de tactă ală guvernului actuală pe de 
altă parte de administrațiunea apăsătâre. (Așa el în stânga 
estremă.) Și suntemă aprâpe, ca nu numai în Croația, 
ci și în teritoriulă celă mică, în uniculă portă ală Un
gariei, în Fiume, pentru care amă cheltuită atâtea mi
lione, procederea fără tactă a guvernului să provOce tolă 
aslfelă de stări. (Așa e! în stânga estremă.) Nu trebue 
să mâ ocupă mai cu deamăruntulă nicî de relațiunile 
nâstre cu naționalitățile din țeră, fiindcă se ocupă cu ele 
și fiarele. Poftiți și cetiți diarele din părțile ardelene și 
din părțile nordice ale țării. Aslfelă de stări ne arată 
acele diare, încâtă e cu neputință, ca ună Maghiară să 
le cetâscă cu liniște.

Căușele năcasuriloră naționalitățiloră le vădă înve
derată în următârele trei lucruri. (Să aucjimă!) Antâiu 
în administrația cea peste măsură rea. (Așa el în stânga 
estremă.) A doua în sarcinile cele uriașe, cari tocmai 
așa apasă pe naționalități ca și pe noi, (Așa el în stânga 
estremă) cu aceea deschilinire, că noi ca Maghiari și 
acestea le putemă suporta, fără ca să scadă alipirea și 
iubirea nostră cătră patriă, pe când naționalitățile, cari 
nu posedă în așa măsură alipirea, din causa presiuniloră, 
o ară și perde. Cum voesce guvernulă ca s’o facă plă
cută idea de stată maghiară naționalitățiloră, când ei 
acâstă ideă o vădă numai în chipă ambulaniă: în chipu 
de executoră? (E dreptă 1 Așa el în stânga estremă.) 
Poflâscă guvernulă a tinde înt.r’acolo ca naționalitățile 
să simțâscă nu numai asprimea statului, să vâdă înaintea 
loră nu numai pe execulorulă, ci să guste bunătățile 
acestui stată și instituțiunile lui, (Aprobări in stânga es
tremă) și credeți-mă că atunci naționalitățile, ca odiniâră, 
vecuri întregi, voră trăi în cea mai. bună prietiniă cu 
noi. (Aprobări în stânga estremă.)

Este încă o a treia causă de mare importanță, 
pentru care îlă învinovățescă în deosebi pe guvernulă 
actuală, anume, pe d-lă primă-ministru. Căci deja a 
ajunsă să fiă la modă, ca naționalitățile, ce trăescă de 
vâcuii întregi cu noi, se fiă înfățișate ca pricina tuturoră 
păcateloră. (Așa e! in stânga estremă.) Când voră să 
motiveze vr’ună lucru rău, vr’o măsură reacționară, tot- 
dâuna ne dică: le facemă din causa naționalitățiloră. 
(Dreptă el Așa e! în stânga estremă.) Mă rogă de er- 
tare, să pâte lua ore în nume de rău, dâcă cineva nu-i 
aplicat a primi rolul cel odios, de a fi astfel presentat îna
intea națiunei, ca cum elă ar fi causa tuturoră nevoi- 
loră, causa subjugării tuturoră libertățiloră ?! (Aprobării 
sgomolose în stânga estremă )

Dâr dâcă acâsta este ofensă și o adevărată provo- 
cațiune pentru naționalitățile nemaghiare, atunci abstră- 
gândă dela aceea, că ore acâstă politică este justificată, 
să vedemă consecințele, pentru că atunci acestea trebue 
se aibă și logică. Acâsta ar însemna atunci atâta, că 
Ungaria nu să pâte guverna cu instituțiunl liberale, (Așa

economia sufere o perdere de 273 miliOne din causa 
scăderii prețuriloră pe productele pământului. Partida 
lui Envedi este pentru teritoriu vamală independentă. 
In locă de acesta, guvernulă se pregătesce să’ncheiă ună 
nou pactă cu Austria. Era lui Tisza e ca și ună răs- 
boiu perdută, care costă ună miliardă de florini. Acestui 
cabinetă oratorulă nu-i votâză bugetă, ci aștâptă mo
țiunea lui Helfy.

Vadnay dice că bunăstarea și cultura în Ungaria 
nu suntă în crescere. In tarifulă pentru darea de con
sumă numai untura de gâscă e scutită de dare. Ora
torulă e în contra conyențiunei vamale cu Austria ; acâsta 
însemnâză monopolulă comercială ală Austriei, înav.ițesce 
numai pe Jidovi. Oratorulă respinge bugetulă și votâză 
pentru moțiunea lui Helfy.

Gaal (Eugen, Pecska) e contra bugetului. In 5 
ani, afară de veniturile ordinare, s’a emisă rentă în sumă 
de 232 milione și s’au vândută moșii d’ale statului în 
sumă de 43 milione, prin urmare alară de veniturile or
dinare i-au mai trebuită guvernului 275 milione, adecă 
în fiecare ană cam 55 miliOne. Acesta’i resultatulă une1 
economii financiare de 20 ani de pace Țera nu mai 
pâte suporta sarcinile ce o apasă și crisa economică de 
adl e cu atâtă mai periculosă. Oratorulă e de părerea 
lui Horanssky.

Andreanssky cjice că numai speculatorii de bursă 
și creditorii statului polă fi mulțămițî cu acestă bugetă 
Puterile financiare, dătătOre de tonă, predomină și par- 
lamentulă, a căruia maioritate votâză mută bugetulă. Elă 
respinge bugetulă.

Prilesslcy vorbesce pentru bugetă. Elă dice că^ 
pentru cultură și pentru instrucțiunea poporului să nu 
se cruțe nimică. Elă e contrară vămiloră protecționisfe, 
care suntă o armă cu două tăișuri. Dâcă oposiția gă- 
sesce că politica financiară a guvernului e rea, s’o facă 
ea 'mai bună. Eri a (jisă ună oratoră, că Tisza portă 
câda Vienei, din contră în Viena se dice și se scrie, că 
Viena e guvernată de Tisza. Unulă din doi trebue că 
n’are dreptate. Adevărulă e, că unde e vorba de drep
turile țării, acolo Tisza nu cedeză, și acolo unde cere 
legea, cedeză In fine oratorulă recomandă guvernului, 
ca restanțele arendeloră să se încaseze cu mai mate 
energiă; încasarea, controlulă și ținerea în evidență a 
dăriloră să fiă drepte și punctuale, să nu vină casuiî, 
ca aceeași dare să i se ceră unuia de trei ori; funcțio
nari necapabill să fiă înlocuiți prin de cei capabili; le
gile de dare să se revicjuâscă, drepturi'e regalieloră de 
cârciumărită să se desființeze. Elă votâză bugetulă.

Boda își esprimă părerea de rău asupra actualei 
atitudini a ministrului președinte și a celui mai populară 
scriiloră ungurescă Moritz lokai. Aceștia erau odată 
proplâua principală a nisuințeloru de independență na
țională și adl lokai apără politica ministrului președinte, 
sub ală căruia regimă numărulă afaceriloră comune s’a 
îmulțită. Oratorulă speră, că amândoi se voră întorce 
la idealnlă de odiniâră. Câtă timpă insă nu se’ntâmplă 
acesta, oratorulă respinge bugetulă.

După o scurtă discuțiune, că âre să se mai con
tinue în acestă ședință desbaterile, se hotărăsce amâ
narea loră pe a doua di.

Discursulu deputatului Helfy.
In darea de sâmă despre desbaterile asupra 

bugetului, făcută în numărulu trecută ală „Ga
zetei," amu dată în resumată discursulă.

e lin stânga estremă) pentru că, după ce de acâstă li
bertate se folosescă de sigură și naționalitățile nemaghiare, 
și după ce acâsta se declară de ună periculă pentrn pa
triă, pentru aceea dâr trebue să vină reacțiunea. (Așa 
e 1 în stânga estremă.)

In contra acestei păreri protesteză din adânculă 
inimei mele, (Aprobări viue în stânga estremă) acâsta 
ar ruina patria nâstră și-ar duce o în sclăviă. Convin
gerea mea din contră e aceea, că dâcă este vr’o moda
litate, ca în acâstă țâră diferitele popâre să trăâscă în 
relațiunile cele mai cordiale între ele, atunci aceea nu 
pOte fi decâtă, ca radele libertății să încălcjâscă de o po
trivă pe toți. (Aprobări viue în stânga estremă.) Căci 
dâră nu D-Vâstră a-țl aflată aceste naționalități, ele n’au 
venită de adl în Ungaria, strămoșii noștri vâcuii întregi 
au trăită cu ele, (Așa e! în stânga estremă) fără ca să 
vâcjă necesitatea de-a restrînge instituțiunile liberale. 
Scimă încă și mai multă, că în lungulă șiră ală vâcu- 
riloră, încă și justiția de primulă gradă a fostă râdimată 
pe seif guvernamentă, așadâr au praclicat’o și națio
nalitățile nemaghiare S’a născută de acolo vr’o pri
mejdia pentru patriă? Nici odată! Acâsta dâr nu e alta 
decâtă ună pretextă fârte oportună dâr după mine ne
patriotică, pentru ca să se facă drumă liberă curentului 
reacționară (Așa e! în stânga estremă.) La noi, ono
rată cameră, cestiunea națională nu e numai cestiune 
internă, sâu mai bine cjisă, nu numai din punctă de ve
dere internă are importanță pentru națiune, ci are im
portanță și din punctă de vedere ală relațiuniloră nâstre 
internaționale. Cu câtă relațiunile nostre cu naționali
tățile nemaghiare suntă mai rele, cu atâtă mai multă 
întărimă pe Muscală, (Așa e 1 în strângă estremă) cu 
atâtă mai mult pregătimă calea Rusiei pentru realisarea 
politicei sale. (Așa e! în stânga estremă.) Cu câtă rela
țiunile nâstre cu celelalte naționalități voră fi mai intime 
și cordiale, cu atâtă vomă forma ună mai puternică zidă 
de apărare contra tendințeloră rusesci.

SOIRILE PILEI.
In camera deputațdoră din Pesta s’a presentată ună 

proiectă de lege privitoră la împedecarea lățirei bâ
tei de ochi trachoma. In motivarea lui se accentuâză, 
că acâstă bâlă s’a ivită mai ântâiu în fostele granițe mi
litare și că lățirea ei a fostă favorisată prin instituțiunea 
de acolo a comuniuniloră de casă. In Iulie 1873, în 
urma releloră resuliate ale recrutării, a trebuită să se 
ordone pentru acele ținuturi conscrierea bolnaviloră de 
trac-homă și între 104,631 locuitori din trei cercuri ale 
comilatului Torontală s’au constatată 4228 de cașuri 
complectă desvoltate și 721 ușâre. Răulă s’a lățită maț 
târdiu și în comitatele Ciongradă, Zemplină. Baciu. Sohl, 
și guvernulă a luată tâte măsurile pentru a împedeca lă
țirea ei mai departe. Locuințele rele și opunerea popo
rului dela țâră în contra metodei de tractara medicale 
au slăbită și nimicită în parte eftctulă acestora, măsuri. 
Cei mai mulț.I pațienți țărani se consideră adecă deplină 
sănătoși și se sustragă controlului antoritățiloră de frică, 
că comunele le voră pune în spinarea loră cheltuelile. 
Din acestă motivă vrea să intervină statulă și prin a- 
câslă lege locuitorii dela țâră voră fi scutiți de temerea 
că e> trebue să plătâscă cheltuelile.

—x—

FOI I JETON U.

Doine poporale din SSlagiu
adunate de Ioană I’. bazară învățătorii 

în Șîmleulă Silvaniei.

Urîtulu.

Ardă-mi-te-ar foculă ură,
Totă nâptea 'ml sufli ’n gură;
Ear’ eu n’am odichnă bună.
De urîtă capu ’ml asudă, 
De lacrimi ochii mi-se udă.

Câtă bâlă-i pe pămentă
Nu-i bălă ca de urîtă,
Căci nimica nu te dâre,
Te usc! umblândă pe piciore.

Eu măicuță așa’m gândită
Că-i urîtulă num’o di ;
Dar mi-a fi câtă oiu trăi.
Eă măicuță așa’m gândită
Că urîtu-i num’o nopte;
Dar mi-a li pănă la morte.

Urîtulă șâde ’n ungheță,
Ași plânge și nu cuteză,
Urîtulă șâde pe vatră,
Ași rîde și nu mă ârtă.

Nu scii maică ce țl-am (Jisă
Când ai vrută să mă măriți ?

Bagă-mă maică’n pământă
Nu mă da după urîtă ;
Că uritulă n’are leacă
Numai trei scânduri de bradă
Și pânza de pe obrază.

Arijă-te foculă urîtă

Rea bâlă ești pe pământă. 
Bâlă fără credământă ; 
Mergi dară de lângă mine 
C’oiu lucra eu pentru tine. 
Du-te urîtă dala spate, 
C’oiu lucra eu și-a ta parte. 
Ba, nu-i destulă că mi-e uiîtă, 
Ci mâncă cu min’ din blidu. 
Sparge Dâmne blidu ’n fundă. 
Să vădă urîtulă fugândă. 
Sparge Domne blidu ’n dungă 
Ca să vedă din urîtă fugă.

Bată-te călugăriă.

Colo ’n țâra Ungurâscă, 
Este-o grădină domnâscă, 
N’are domnu s’o îngrădâscă, 
Nici dâmnă, să o plivâscă. 
Domnulă i-a fostă Ionașă, 
Elă s’a dusă călugăraăă; 
Dâmnă i-a fostă Ioaniță 
Ea s’a dusă călugăriță. 
Bată-te călugăriă, 
Cum lași casele pustie, 
Grădinile nelucrate 
Fetele nemăritate.
Câmpii cei mari nelucrați 
Feciori frumoși ne ’nsurațl.

Peste Crișd.

Peste Crișă, peste Mureșă, 
Dela deală în josă la șesă 
Trecea o fată fecioriță

Cu naframa-i de credință, 
Fata însă nu păzia 
Luna, sârelui grăia: 
»Spune sâre acei feciâre,
• Ca să mârgă totă mai tare.

Sârele atunci cuvânta: 
»Du-t.e tu fată mai tare, 
>C’a eși Mureșulă mare 
»Și mă temă că te-a mâna;

Dâr fata din graiu grăia: 
,Las’ să iâsă să mă mâie, 
»Că n’am cine să mă țîe:
• Las’ să iâsă să mă ’nece, 
>Că n’am cine să mă îmbrace;
• Căci pe cine l’am avută,
• Pus’a capulă la pământă 
,Și fața, la ârbă verde,
• Nici m’aude, nici mă vede.

Nu potu merge...

De ar fi mândra, mea la cruce, 
De trei ori pe di m’așă duce; 
Dar mândruța-i mai departe, 
Nu potă merge fără carte.
Cu birău-’să mâniosă, 
Mi-a făcută cartea pe dosă.
Cu notarulă sunt sfădită 
Mi-a făcută cartea smintită.
Vino mândră mai încâce 
Să potă merge fără carte.

Invățați ca toți să scițl:
Fetele ce le iubiți
Nici când nu le părăsiți;
Căci ele voră blăstăma,
Așa câtă vă veți usca
Mai tare ca și frunda.
Și eu pe unlam lăsată
Și âcă cum m’a blăsîămată :

,,Dâe-ți Dumnedeu bădiță
,,Nouă bole și-o lingâre,
„Ș’o părechiă de friguri
,.Mestecate cu junghiuri.
„Să ’țî cumpără pită de ună bană, 
„Să te ajungi cu ea ’ntr’ună ană. 
„Să te adapă cu lingura,
„Să te mută cu scândura;
,,£r’ colea la primăvâră
„Să te scotă patru afară,
„Doi de capă, doi de piciore,
„Eu să te ’ntorcă după sâre
„După sâre —
,,Când răsare;
„După lună —
„Cândă răsbună.

Feciorași care iubiți...

Feciorași care iubiți,

Plânge fruntja..

Plânge frunza după mine,
Eu mă ducă, mândra rămâne. 
Plânge frunda dup’ună dracă, 
Căci eu sunt copilă săracă.
De săracă slugă mă bagă. 
Stăpânii simbria-mi tragă: 
Dâr slăpânele-să cu minte 
Că ’ml dau simbria ’nainte.



Nr. 5. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

In săptămâna trecută, în 12 și 13 lanuariu n., co- 
mitululă reuniunei de maghiarisare din Clușiu începu a 
desbate programulă acțiunei. An luată parte la adu
nare deputat! din camera din LVsta, fișpanî din comita
tele ardelene, diferiți funcționari ș. a. S’a hotărîtă să se 
țină ună eongresă ala reuniunilor^ de maghiarisare. S’a 
primita programulă și s’au constituita cele 5 secțiuni 
speciale: culturală, economică, literară, colectantă și pre- 
sidială. Apoi se hotărî să se adreseze reuniunei Secui- 
lorh una apela spre a se fusiona; în casa de neisbutire, 
să se formeze o secțiune deosebită pentru interesele 
poporului săcuiescO. Enlusiasma a fosta destula pentru 
visurile de maghiarisare.

—x—
A mai /pricopsită» ministrula Trefort pe preoți1 

gr. or. lână Govrea din Gyertyâmos cu 200 fl. și Petru 
Lucaci din Vălcăuia-ungurescă cu 100 fl. Dumnedeu 
să i erte.

—x —
Din raportulă comisiunii administrative a comita

tului Brașovă pe anulă 1885 resultă, că răpăiturile eco
nomice se află intr’o stare forte tristă. Anula trecuta a 
fostă unuia din cei mai răi, și mulți economi și indus
triași ai comitatului se află într’o sifuațiune așa de rea, 
încâta viceșpanula a fostă silita să ordone colecte în 
favârea celora lipsiți. Din dările de stata prescrise de 
520.130 fl. 55x/a cr. mai sunta în] restanță numai 
4368 fl. 69 cr. cu lătă miseria ce esistă. In întreguia 
comitata nici una esecutora de dare n’a lucrata în 1885, 
nici o bucată de pămenta nu s’a vânduta și din darea 
de consuma nu e nici o restantă. Numârulă copiilora 
obligați la scâlă a fosta 15,960, dintre cari 14,347 au 
cercetata scdla. In comitata sunta 74 scole poporale 
(de fiecare comună se vine) 3). Limba de instrucțiune 
este în 22 scâle cea ungurăseă, în 20 cea germană, în 
29 cea română și în 3 cea ungurăscă-germână. Dintre 
învățătorii nemaghiari, 100 ’șl-au dobândita destoinicia 
în limba maghiară. Comisiunea a hotărîtă să intervină 
ța guverna pentru intemeiarea unui institutu de asigu
rare mutuală contra grindinei.

—x—
Se scie că Dr. Pasteur din Parisă, răspundenda 

unei scrisori a ministrului Trefort, a declarata că e gata 
a iniția pe una medica din Ungaria în metoda sa de 
vindecare a turbării, der totodată și-a esprimata dorința 
ca cu acâstă misiune să fiă încredințată profesorală dela 
universitate Dr. Victorii Babeșu, care s'a oeupata cu de- 
amăruutula cu acesta obiecta, Ministrnlă Trefort a și 
trimisa la Paris pe Dr. Babeșa și, după ce-și va termina 
studiele, se va înființa în Pesta una institute pro
filactica pentru vindecarea bâlelorh pricinuite prin muș- 
carea cânilora.

In cjiua de 13 Ianuarie a dispărută unu, săculețu 
de poște, cu scrisori obicinuite și recomandate, pe druma 
între Pesta și Pesta nouă. Se facă cercetări.

—x—
>Telegrafuia“ româna scrie, că notarul din comuna 

Șibotu, Albert Friedmann, a trecută în sărbătorile Cră
ciunului dela religiunea ^mosaică la religiunea greco-orien- 
tală, botezându-se și Iuândă prin boteză numele de 
„Livius“ și s’a căsătorita cu o văduvă română dintre 
fruntașii comunei fpibota, Agapia Moise. Ospățula a 
fosta cercetată de onorațiorii din Orâștiă, între cari amin- 
timă pe d-lă Samuila Popa, advocată cu soția sa ca 
nași și pe d-lă Ioană Lăzăroiu junioră comerciantă. Au 
participată preoți și notari din cerculă Orăștiei și o mul
țime de fruntași economi. Convertirea și căsătoria 
notariului numita a fostă întâmpinată cu simpatii generale.

-T-X----

Ferbeliștii suntă în periculu. Tribunalulă din Pesta, 
în contra pronunțărei Tablei în privința jocului de cărți 
Ferbelă, a aprobata sentințele a două judecătorii de cercă 
din Pesta, prin care se condamnă mai mulți ferbeliștl la 
arestă și amendă în bani.

—x—
Reuniunea femeiloru române din Brașova va da 

Balulu său Mercurl 8 (20) Ianuarie 1886 în Sala Ho
telului Nr. 1. Venitulă balului e destinată pentru ,,Fon- 
dulă^Reuniunei," care îngrijesce de instrucțiunea și de 
educațiunea fetițeloră sărace, lncepntula In 8 6re sera. 
Bilete de intrare atâta josă, câtă și pe galeriă cu 1 fl. 
50 cr. de personă se potă procura dela DD. M. și L. 
Lâszlo, Frații Simay, Librăria N. Ciurcu, și săra la cassă. 
Bilete de intrare se voră da numai la presentarea 
Invitării. Ofertele mărinimâse sunth a se trimite la adresa 
d-lui comercianta G. B. Popii, cari se vora chita apoi 
pe cale turistică.

—x—
Societatea academică socială-literară „România 

Jună’1 din Viena ș’a alesă pe anula 1886 următorulă 
comitetă: Drd. med. G. Filipescu Brăescu președinte1 
Drd. med, Al. Popii vice-președinte, Stud. jur., Ioană 
Crăciunelu și stud. jur. Ioană Baronă de Stîrcea secre
tari ; stud. jur. Ioană Mavrocordatu controloră; stud. 
med. G. A. Țlranu cassară: stud. med. Iosifu Turcu 

bibliotecară; stud. silv. Ioană Deacu economă. ■— In 
comisiunea literară: Drd. fîlos. Iii'-’ B. Gherghelu, Drd. 
teolg și stud. filos. George Popoviciu, stud. med. Ioană 
Papanicolu; stud. med. I. G. Țerană și stad. med. 
Aurelii C. Popoviciu — In comisia revătjâtâre Drd. 
med. Dum. Puhaciu, Drd med. D. A. Goilavă și stud. 
med. Victorii Roșea.

—x—
Cu mare durere se anunță din BucurescI trista 

știre a morții d-lui Dr. Alexandru Marcovici, încetată 
din viață eri diminâță, în vîrslă de 50 ani. Doctorală 
Marcovici era unulă din fruntașii științei medicale în Ro
mânia și, prin calitățile sale eminente, o adevărată po- 
dobă a corpului medicală română. Reputaț.iunea și re- 
numele său erau bine apreciate pănă și în streinătate, 
în statele culte din occidentula Europei, unde fusese tri- 
mesă în mai multe rîndurî ca delegată din partea țârei 
la diferite congresuri medicale. Mărtea sa lasă ună golă 
adîncă și forte anevoiă de împlinită.

—x—
Pentru provinciile baltice ale Rusiei s’au luată 

mai multe măsuri. Cele mai însemnate suntă: actele, 
în procese criminale se potă face în limba germană, 
sentința însă, ce se presintă guvernatorului spre aprobare 
să se concâpă în limba rusescă. Judecătoriiloră țără
nesc! li se permite întrebuințarea limbei rusesc!, estnice 
și letice, der nu a celei germane; consistoriele luterane 
au să comunice cu autoritățile rusesce. Universitatea 
din Dorpat are să dea diplomele în limba rusescă, întru 
câtă nu sunta latinesc!. Condicele bisericesc! să se pdrte 
în limba rusescă. Cil respecta la cestiunea căsătorieloră 
mixte, guvernulă va face concesiuni. Cum vedemă mă
surile ce se iau în Rusia cu Nerușii se asâmenă cu mă
surile ce le ia guvernulă maghiară cu Nemaghiarii; di- 
ferința e numai că Ungaria se gereză de stată constitu
țională, pe când Rusia e stată absolutistă

„Dziennik Poznanski» anunță din Polonia rusâscă, 
că celă mai nou ucază împărătescă, ținută încă secreta, 
ce se va publica la 25 Ianuarie, poruncesce: » Toți su
pușii prusieni, car! pănă la 1 Ianuarie 1886 nu s’au fă
cuta supuși ruși, voră fi espulsați din Rusia. Proprie- 
tariloră de moșii li se acordă pentru regularea afaceriloră 
timpă de optă luni, fabricanțiloră șese luni, lucrătoriloră 
în fabrici șese pănă la optă săptămâni, meseriașiloră o 
săptămână.» Prin acestă ucază se isgonescă peste 100,000 
de supuși prusieni.

—x—
Regele iWZcwG a amnestiată în diua de anula nou 

peste 200 de criminali politici, car! au declarata că voră 
fi cei mai credincioși dinastiei și patriei, și gala a se sa
crifica pentru amândouă.

Convenția comercială cu România.
O telegramă din BucurescI, adresată diarului „Pol. 

Korr.“ cu data de 16 lanuariu, spune că favorurile cele 
mar! ce intenționeză guvernulă română să le acorde 
industrieloră celorO nouă ce se înființeză în țeră pe de 
o parte, dar și mai multă încă sporirea vămiloră pe ce
reale, hotărîtă deja în principiu de guvernulă austro- 
ungară, oferă puțini sorți pentru reînoirea convențiunei 
comerciale austro-ungaro române pe basa cea vechiă. 
Guvernulă română, se dice în telegramă, scie bine că ună 
răsboiu vamală pe față său ascunsă cu monarchia aus- 
tro-ungară ar trebui să pricinuiască intereseloră țării 
scăderi economice; cu tote astea, în casulă când Ro
mânia prin vămi mari pe articolele ei de esportă în 
Austro Ungaria ar fi silită să caute alte piețe pentru a’șî 
vinde productele ei, va căuta ca productele streine de 
care are trebuință să și le aducă asemenea din altă parte. 

Musică și declamațiune.
Duminecă săra în 29 Decemvre a. t. s’a dată în 

sala sfatului din Codi ea petrecerea, anunțată deja, în 
folosulă bibliotecii scdlei române de acolo. D. Iosifu 
Maximiliană a deschisă serata printr’ună discursă, în 
care a arătată însemnătatea și folosulă biblioteceloră'sco- 
lare. Urmă apoi corulă de bărbați, cântândă „Audiț1 
acolo" cu multă farmecă. Școlărița Elisa Comanescu. 
fiica zelosului preotă din Codlea, a declamată cu succesă 
poesia „Sila" și publiculă i-a admirată memoria. D. E. 
de Lemeni a esecutată „Nocturne" de Chopin pe violină 
cu multă dulcâță, ascultându-lă publiculă cu o deosebiLă 
plăcere. D. R. Popă tractă tema „Se pote făli Româ- 
nulă cu numele lui." D. Goia a încântată publiculă cu 
cântecele și doinele românesc! cântate cu fluerulă ciobă- 
nescă. Cu „Deștâptă te Române", cântată de corală 
bărbătescă cu multă inimă, se’ncheiă producțiunea. Dan- 
țulă începu cu „Hora*1, căreia ii urmară „Călușerulă*1 ș 
«Bătuta» danțate de mai mulți tineri îmbrăcați în cos
tume naționale. Danțurile internaționale s’au continuată 
pănă dimineța. Animația fostă mare, publică numerosă. 
Inteligența și toți fruntașii sași din Codlea au luată parte

la acâstă petrecere românescă. Toți au plecată acasă 
târdiu după mietjolă nopții, alții dirninâța, ducândă cu 
sine cele mai plăcute nnpresiunl, și dorința d’a vedâ 
adeseori asemenea petreceri,

Biblioteca poporală în Betteniî.
BetUnu, Decemvre 1885. 

(Urmare).
40. »Cărțile Săteanului română» an. 1876. curs. I.

41. «Gramatica română part, sintactică, auct, Gavr. I. Mun- 
teanu;"42. «Activitatea vicariloră for. etc.« 43. «Manuală 
de stilistică;* 44. ,A magyar nemzeti irodalom târte- 
nete;“ 45. »Magyarorszâg tortânete,* de d-lă Alexiu 
Rocneanu stud. — 46. ,E10 trebue se se însore;» de 
d-șiora Eugenia Sflvișianu. — 47. «Instituțiuni filosofice,» 
fasc. XII, de Basiliu Chitia, dilet. rom. 48. „Istoria reg. 
II. de graniță;** 49. „Istoria română nat., auct. A. T. 
Marienescu.* 50. „Elemente de istoria Transilvaniei, auct.
I. V. Rusn;** 51. «Cartea despre unitatea bisericei cat.“ 
52. Raportă generală despre starea societ. „lulia," fasc.
II. 53. „Viața după morte;*1 54. „Fonduri scolastice.» 
55. «isvbrăle deșerturiloră.*1 56 „înfricoșatele stricăciuni 
ale beuturei de vinarsă.** 57. «Călindarulă bunului eco
nomă,» 1884, de d-lă Ioane Diogană, învâțătoră. 58. 
«Amoră și dincolo de mormântă», de d-lă luliusă Bel- 
ciugă, preparandă. —

Primâscă on. domn! donatori cele mai fierbinți și 
cordiale a-le nostre mulțămirl pentru donațiunile bine
voi 16 re ! — * *

In fața acestui „începută îmbucurătoriu," înteligința 
română din Betleană, la 25 Decemvre n. 1885., se în- 
trunesce și constitue intr’o comisiune în causa bibliote- 
cei. In înțelesulă puncteloră enumerate mai josă, care 
voră servi că cinosură la compunerea statuteloră, co
misiunea se compune din trei membri: Preotulă locală 
și invâțătorulă sunth membri ai comisiunei din oficiu, preo
tulă ca președinte, er învâțătorulă ca bibliotecară. De no
tară ală biblioțecei și corespondințeloră sa alesă d-lă L 
H. Boteană.

Punctele fundamentale a statuteloră «biblioțecei ro
mâne a comunei bisericescl gr. cat. din Betleană» suntă 
urmă țârele :

1). Biblioteca este proprietatea bisericei române gr. 
cat. din Betleană. — 2). Se jadminislreză prin o comi
siune de 3 membri. — 3). In comisiunea biblioțecei, în 
ințelesulh punctului precedentă, preotulă și învâțătorulă 
română gr. cat. suntă membri din oficiu; pre ală trei
lea îlă alege comitetulh comunei bisericescl române gr. 
cat. — 4), Cu banii încurși pentru scopurile biblioțecei 
nu se potă cumpăra alte cărți, decâtă românescl: eco
nomice, morale, istorice, geografice și: poesii. — Cărți 
în altă limbă, dâcă va dona cineva, se potă așeeja în 
bibliotecă, deră cumpăra nu. — 5). Cărțile se păstrâză 
în localitățile parochiali, în încăperi separate. — 6j. Co
misiunea administratâre statoresce din ană în ană taxa, 
ce este a-se solvi pentru cărțile imprumutate spre ce
tire. — Pentru locuitorii din Betleană pote fi taxa mai 
moderată, eră pentru Românii din jură mai mare. Cau
țiunea trăbuinciosă o statoresce comisiunea administra- 
tore. — 7). Evidința cărțiloră o portă bibliotecarulă 
— docențele, — elă dă cărțile spre cetire și încasâză 
taxele pentru aceea. 8). Preotulă română gr. cat. lo
cală, precum și Comitetulă despărțământului XII. ală 
„Asociațiunei transilvane pentru literatura română și cul
tura poporului română** au dreptulă și datorința a vi- 
sita din ‘când în când starea biblioțecei și a face obser
vările trebuințose înaintea comisiunei administrative, ori 
a comitetului paroehială. —
Esprimămă și cu acestă ocasiune recunoscința și ferbin- 
tea mulțămită pentru ofertele marinimâsă și atențiunea, 
cu care furămh întimpinațl din partea on. „Asociațiunl*1 
și p. t. publică română, în acărora bunăvoință și spri- 
gină marinimosă recomândămă și pe venitoră salutara 
nășiră întreprindere. Ioane H. Boteanu,

notarulă biblioțecei.

SCUd TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.)

PESTA, 19 lanuariu. — Camera depu- 
tațiloră desbătândă bugetulă, Helfy pledâză pen
tru primirea resoluțiunei sale. Resultatulă votării 
bugetului îlă vomă telegrafia încă în cursulă 
^ilei. —

ROMA, 19 lanuariu. — In râspunsulă său 
Bismarck mulțămesce Papei pentru Ordină, arată 
motivele ce l’au făcută să apeleze la mijlocirea 
Papei în cestiunea Carolineloru și încheiă cu 
asigurarea, că cancelarulă imperiului va profita 
de ori-ce ocasiune, ce s’ar uni cu împlinirea da
toriei sale față cu împăratule și cu imperiulă, 
spre a dovedi Papei recunoscința sa.

PARIStT, 19 lanuariu. — Se vorbesce, că 
guvernulă a hotărîtă să revbce pe Courcy și să’lă 
înlocuiască prin Warnet.

BELGRADU, 19 lanuariu. — ('Soirea „N. 
fr. Presse.11) Pe lângă miliția chiămărei antâia 
se cliiamă sub arme întrega a doua cliiămare pe 
diua de 24 lanuariu st. v.

PESTA, 19 lanuariu. — Camera deputați- 
loră a primită cu maioritate preponderantă bu- 
getulă pe 1886 ca basă a desbaterei speciale. 
In contra bugetului a votată numai stânga es- 
tremă. Votarea s’a făcută prin simplă ridicare.

Editoră : Iacobă Mureșiaun.
Redactoră responsabilă: Dr. Anrel Mnreșianu.



Nr. 5. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

yoxsnln U bursa i5.o Vioaa

din 18 lanuariu st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 100 85 I 
Rentă de hărtiă 5°/0 . . 92 70 i 
Imprumutulă căiloru ferate

ungare........................ 132 25 '
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostă ung.
(1-ma em isiune) ... 98 50

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . . . . 112 50 

Bonuri rurale ungare . . 104 00 
Bonuri cu cl. d6 s rtare 1C4— 
Bonuri rurale

mișă . . .
Bonuri cu cl. de Jsortarel03 60 
Bonuri rurale transilvane 104 00

Banat-Ti-
.... 103 75

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

vină ung............................98.50
împrumutul^ cu premiu

ung.................................117 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . —. — 
Renta de hărtiă austriacă 84.15 
Renta de arg. austr. . . 84.40
Renta de aură austr. . . 112 10 
Losurile din 1860 . . . 140 30
Acțiunile băncel austro-

ungare....................... 871 —
Act. băncel de credită ung. 303 — 
Act. băncel de credită austr. 297 10 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5 92
Napoleon-d’orI .... iO.02‘,7 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.00 
LonJrp V) Livres sterlinge 126 60

Cota oficială dela 3 lanuariu, st v. 1886
I5ias*sa <!<* BiicurescL

Cump. vend
Renta română (5%). . . 87 88
Reir-i rom. amort. (5°/0) 93 937,

» convert. ț60/0) 84 857,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) — —
Credit fonc. rural (7°/0) 101 102

• „ » (5°/o) • 847! 85
• » urban (7°/0) 95 96

» (6»/o) • 89 90
> (5°/0) • - 80 81

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

< » » Națională — ---- -
Aură contra bilete de bancă . . 16?/4 17
Bancnote austriaco contra aură. . 2.01 2.02

Gursulti pieței Brașovil 
din 19 lanuariu st. n. 1886 

Bancnote românesc! .... Cump, I 
Argint românesc . . . 
Napoleon-d’orI .... 
Lire turcesc!.................
Imperiali.....................
Galbeni.........................
Scrisurile fonc. »Albina < 
Ruble Rusescl .... 
Discontuliî . . .

8.53 ’
8.45
9.98

11.26
10.22
5 89

100.—
123.—

7—10 % pe

>

fi
►

>

»

Vând. 8.Î8
8.50

10.027a
11.36
10.32
5 94

101.-
124.8/s

»

*
»

fi
>

antt.

Numere, singuratice ă 5 cr. din „Gazeta 
Transilvaniei^ se potu cumpăra în tutungeria 
lui I. GROSS.

Balulu
Reuniune! femeiloru române din Brasovu J

SE VA DA

Mere/uri în 8 (20) lanuariu 1886
IN

Sala Hotelnlni ZbTr. 1.
Venitulu balului e destinată pentru „FONDULtJ REUNIUNEI/ 

care îngrijesce de instrucțiunea și de educațiunea fetițeloru sărace.
Comitetulu aranjatorii.

INCEPUTIJLO LA 8 ore sfera- ___________

N. B. Bilete de intrare atâtă josu, câtă și pe galeria cu 1 fl. 50 
cr, de persdnă se potu procura dela DD. M. și L. Lâszld; Frații 
Simay, Librăria N. Ciur cu, și săra la cassă.

Bilete de intrare se voră da numai la presentareâ învităriloru.
Ofertele mărinimose suntă a se trămite la adresa D-lui comerciante G. B. Popp, 

cari se voră chită apoi pe cale jurnalistică. 2—2

17-20 îl

bălele
ca ve- 
se tri-

BOLIAVILORU
de 

plumâni și gâtu, ofticoșii, 
: și celoru cari suferă de Asthma se tace cunoscută, că pentru 
j indicate folositărea „Thea S«meriftnau se păte procura 
I ritabilă numai directă prin subscrisulă. Broșura respectivă
i mite fără spese și franco. Unu pachetu eu 60 grame Homeriana, 
î suficientă pe 2 (Jhe, costă 70 cr. Admoneză contra cumpără,rei a 
j plantei Homeriana oferită de tdte celelalte firme, fiindă constatată 
’i no ti Pil (i fu
| HOMEBO in Triesfc (Austria).

Descoperitorulă și preparatorul^ unicei veritabile plante „Ho- 
:| mer i ana.“

........eO^^îiSjîranEr □

AVISU.
Ațe de cusută pentru mașine, depănate pe rotițe, lungimea firului 

275 metri, productu Austriacă, propria fabricațiune a vestitei firme 
„Matli. Salcher & Sohne“ în Viena, apărate prin registrata marcă de „le- 
bede“ la c. r. tribunalulă pentru comerță în Viena, care concurâză a ți 
cu cualitatea supremă câtă și în costă cu ori ce asemenea productă en 
glesescă, încâtă totă mai tare ocupă terenu consumărei.

Depositulu acestei ațe unde se consumă după prețulă originală 
se află pentru urbiulă Brașovului și a.lă comitatului esclusivă numai la

Szent Ivânyi Soma.
Strada Vămei, 564.

Nr. 37. ex 1886 1 3.
a. f. sc. c. d.

FuWicațâime de licîtațhme.
Posesiunea nemișcătdre ce au în comunitatea Ceanulă mare fondu

rile scolastice centrali din districtulu Năsăudului, carea are estensiune dei 
1035. jughere 538°„ și constă din arătură, cosaștină și pășune, dimpre
ună cu edificiele de locuință și economia, ce se află pe ea, cu casa de 
cârciumă și cu dreptului de cârciumăritu se dă în arendă pe dece ani, 
încependu din 24 Aprilie 1886, cu prețulă de strigare de 3000 fl. v. a. 
și anumită în cpua de 20 Fauru 1886 st. n. la 11 6re înainte de amddi 
în edificiulă administrațiunei fonduriloră în Năsăudă.

Voitorii de a licita suntă datori a depune vadiulă de 10°|0. Pănă 
la începerea licitațiunei se primescă și oferte scripturistice închise făcute 
după prescripte și provătjute cu vadiulă prescrisă.

Condițiunile speciali se potă vedâ la subscrisulă directore și la an- 
tistia comunală din Ceanulă mare.

Năseudă, 6 lanuariu 1886. '
Ioan Oi.ocan.ij, m. p. 

directore.

Orolo^ier și Optic

în Brasovd., strada "Vâmei Nr. 2
(în josă de biserica catolică)

îșl recomândă depositulu, seu bine asortată de oro- 
Uge de busunaru helvetfane de aură și argintă, de 
oroUge de părete eu pendulă și cu rame de ttită 
specia, precum și catene de aură și argintă pentru 
orologe de busunaru, apoi jocarie diferite și unu 
mare asortimentu de mărfuri Optice precum: oche
lari, zurickeri, ochianuri, Binokles și Binoklurl etc. 
și multe alte obiecte de cca mai bună calitate pe 

lengă prețuri forte moderate.
Reparaturi și orl-ce comande se voră esecuta prompt 

solidă și pe lengă garanția consciențiosă.
Orl-ce lucru comandată, la cas sfe nu convină se pri- 

mesce înapoi fără nici o perdere.
== Asemenea cumperă și schimbă orice obiecte ce se țină de acesta specialitate --------

Filiala Brașovu
a) primesce bani spre păstrare dela 50 cr. în susă

pe lângă 3 fără denunciare
pe lângă 4°/o cu denunciare de 1 lună, 
pe lângă 5°/o cu denunciare de 3 luni.

și plătesce singură darea de lO°/o .
b) vinde și cumpără scrisuri f u n c i a'r e proprii de 6°/o, cari 

suntă assigurate cu hipotecă întreită, cu ună fondă de garanțiă de 200 
mii fiorini, precum și cu întrănă ceealaltă avere a institutului.

______ ________ 1 - 6.

BeiB, W Dom!
de Theochar Alexi.

A apărutâ complettt în 34 broșuri 
â 20 cr.

Ori ce librară, colportară, legătoră de cărți 
etc. este gata a procura aceste broșuri franco, 
duse la casele onor, cetitoră.

Acăstă scriere este unică în totă literatura 
română, căci în adevăru nu posedămă nici unu 
romană originală coprint^ândă peste 1000 de pa
gini din care, nici una nu este lipsită de interesă 
pentru ori ce cetitoră.

O variațiune bogată, precum nu oferă nici 
unulă din romanele traduse, apoi interesulă ce 
ni să excită pentru faptele istorice, preface lec

tura acestui romană în o adevărată plăcere, în 
ună bogată isvoră nu numai de distracțiune ci 
și de instrucțiune.

Textulă romanului este însoțită de ilustra- 
țiuni, care și aceste sunt originale, compuse de 
ună artistă anume pentru acăstă scriere. Ea cu
prinde istoria României, începândă cu fanariotulă 
Caragea, trecândă la revoluțiunea eterii grecesci 
și a lui Tudoru Vladimirescu, a cărui viăță, fapte 
și mărte tragică sunt cu de amănuntulă descrise, 
atinge revoluțiunea dela 1848, tractăză pe largă 
Domnia lui Cuza, dândă ună tablou amenunțită 
despre acea epocă și încheiă cu alegerea lui Ca- 
rolu de Hohenzollern.

Firulă, pe care să înșiră aceste tablouri is
torice, să compune din ună sujetă sensaționalu 
în tdtă puterea cuvântului. — Unu tată, per^endă 
zestrea fiicei sale, într’o scenă, unde acâsta o re
clamă, dela elu, îșl ese din fire și o lovesce de 
mdrte. Pentru a scăpa de pedepsa legii, o tâ- 

resce în grădiuă, unde îi taie capulu îngropân- 
du-lă, pentru a face să crâ^ă lumea, că cada
vrul u fără capă, este ală altei persdne. Cu tdte 
astea să vede silită a mărturisi faptulă și este 
condamnată la muncă silnică. După câtva timpă 
să descoperă că ... . dar cine voiesce a sci ce se 
descoperă, citâscă romanulă, unde va găsi cu ce 
să-și ațîțe, ș’apoi cu ce să-și astâmpere curiosi- 
tatea.

Gine-șl procură intregulil opîl de-a-dreptula dela 
tipografia editare plătindu-lu de-o dată înainte, să 
va profita de economisirea portului adică va avea 
să trimeță numai câte 15 crucerî de broșură său 
pentru 34 broșuri 5 fiorini.

‘tipografia Alexi, BRA^OVt.
T6te administrațmnile diarelorfl românescl suntă 

rugite a ne face ofertă penfru publicarea acestui anunță _
Tipografia ALEXI, Brașovă.


