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Brașovu 13 Martie 1886.
„A sosită timpulă, acum după 18 ani, să 

eșimă din stadiulă promisiuniloră platonice și să 
întrămîî în stadiulă realității. Ca tăte că trăimu 
în masse compacte pe unu teritoriu întinsă, abia 
s’a luată notiță de esistența năstră, și când să 
ia, să ia numai din grația ministrului. Acăsta 
stare nu ne p6te mulțămi, pentru că nu voimă 
să ducemu o viață amărîtă din grația ministrului, 
pănă ce-i va conveni lui, ci voimă să trăimu în 
puterea dreptului și a legii și în puterea con- 
stituțiunei. Miniștrii și guvernele vină și se 
ducă și schimbându-se guvernulă se schimbă de 
ordinară și favorulă și nefavorulă. Și nici că 
suntemă destulă de optimiști spre a ne mulțămi 
cu declarările ministrului-președinte, că guver
nulă se străduesce a face dreptate tuturoru na
ționali t.ățiloră... Nu putemă afla în asigurările 
miniștriloră și în măsurile loră o garanțiă pen
tru respectarea drepturiloră năstre naționale. 
Avemă lipsă spre apărarea și asigurarea acestoră 
drepturi de o întăritură puternică, care să sustă 
cu tdte schimbările de ministere, și acăstă întă
ritură p6te fi numai o lege fundamentală, care să 
oblige pe guvernă și organele esecutive în modă e- 
galu și sd fiă ferită de ori ce curente dușmane și 
clătinări momentane....11.

Ar fi o rătăcire a presupune, că declarația 
de mai susă a făcut’o ' 
noștrii români, care se află în dieta ungară.

0 astfelă de formulă n’a esistatu de când 
e lumea și nici că se va pută vr’odată inventa 
de politicii lumei, de ară fi căluți chiar și din 
ceriu.

Și nu ne vine a crede că voră inventa a- 
cestu leacu 
baci“ politici 
urmă s’au pusă pe tăremulă legii de naționali
tate dela 1868, pe care au combătut’o acum 
18 ani.

Este însă acăstă cestiune multă mai impor
tantă, decâtă ca să nu merite a i se dedica o a- 
preciare și ună studiu deosebită. Pentru acnm 
ne mărgini mă a atrage atențiunea cercuriloră 
năsfre politice asupra devisei, ce conduce a(Ji 
popărele din Austria în lupta loră legală națio
nală : Nu vremii grația, ci drepturi! . . .

de împăciuire nici chiar acei „di- 
ai noștri, cari în timpulă din

Budapesta, 10/22 Martie 1886. 
Onorabilă Redacțiune !

In ședința de astăzi a Camerei deputațiloră con- 
tinuându se desbaterea generală asupra proiectului de 
lege pentru regularea Municipieloră, deputatulă națională 
Vine. Babeșu, la § 47, prin care se normâză agendele 

■ congregațiuniloră generale, profităndă de ocasiune, fiind că 
în acelă § de locă nu se amintesce importanta afacere 
a culturei poporului, a sulevată din nou, cu nouă argu- 

. mente cestiunea instrucțiunei publice, anume în scâleler i / ucsuuuca, iu&u puuuuc, aiiuuw iu suvbvvv
deputății \pOpOraiej totd’odată trăgendâ în discusiune și momentdsa 

. - •’ cestiune despre pretinsa misiune culturală a statului
Așa departe încă n au ajunsu lucrurile la noi maghiară, său mai limpede vorbindă, a națiunei maghiare 
după 18 ani de domniă ungiuăsciL încă dmenii;— jn orjentujQ EurOpej. Acâstă întreprindere a depu- 
nostri suntă multă mai oportuniști și optimiști, ; tatu]uj nostru — £r alarmă spiritele privilegiațiloră noștri, 
decâtă 8 ar pută, crede după t6te câte amu^ pă-1 _ numai decâtă patru, din patru părți, săriră intru

ițită și pățimă de 18 ani înedee. La noi încă 
înțelepciunea politică la o mare parte dintre 
fruntașii noștri nu consistă, decâtă în apelarea 
continuă la grația miniștriloră, a parlamentului 
și a administrației dușmane nouă.

Cine credeți dăr, că a făcută declarația de 
mai susă? — Ună deputată din Reichsrath, re- 
presentantă ală Sloveniloră, a unui poporu, care

combaterea cutezătorului Română 1
Aci vă dau în traducere după stenografia 

discursulă deputatului națională, pentru cuvenita 
țiare a cestiuniloră sulevate.

Vine. Babeșu: In acestă ală 47-lea § se 
tacsativă agendele congregațiunei generale. Aflu
sesce dintre ele una fârte importantă, de interesă prin- 

abia numără atâtea suflete,' câte c^nadă'două voiu Permite a-ml spune
comitate d’ale ndstre locuite de Români. . „«„.„ns

Așa este. Slovenii din Carniolia, Știria, |

Dietei 
apre-

înșiră 
că lip-

Jopiniunea în acăstă privință.
Este lucru cunoscută, că statulă maghiară, resp.

Carintia’ și litorală nu voră să trăâscă din grația [ națiunea maghiară îșî vindică misiune culturală în Orien-
■ ■ •• . .. ,. , 1 “ 17------ - r'-— —bine face, căci numai

Ei voescă să trăăscă în ' prin astfelă de misiune bine asigurată îi va fi viitorulă, 
va scădâ. Credă că prin acâstă mi- 

decâtă că — 
riloră, a dușnoăniiloră naționale și a clătinăriloră ’ voiesce să cultive popârele necultivate ale Orientului; âr 
în stată. Este clară, interesele de viăță cele .decă vorba este de acăsta, atunci eu credă, că prima 
mai sfânte ale unui poporă, limba și cultura lui,! datoriă îi este, a-șl începe acâstă misiune aici acasă,
pacea și libertatea lui nu potă să fiă făcute de-'față de propriele sale poporațiunl. Apoi voindă acăsta,

1, său de nisce i voind’o seriosă, nu numai din gură, celă mai chiămată
s depindă dela grația lui și, organă prin care ar pută o și esecuta, ar fi — după

cari nu facă parte din acestă poporă.' mine, tocmai adunarea generală despre care sună para- 
. Pentru că poporulă nici 

lege deosebită de limbă, care să fiă parte inte- ■ într’ună locă în stată nu se află atâtă de directă și 
bine representată, ca tocmai în adunarea generală a 
Municipiului, și n:cl într’ună locă nu se pâte ocupa atâtă 
de bine de causa desvoltării sale, de progresulă său în 
cultură, ca aci. Der eu despre acăsta nu găsescă în 
cuprinsulă paragrafului nici o disposițiune, celă puțină 
nici o disposițiune espesivă, directă.

Onorabilulă d. condeputată Bartha M. deunăzi ne 
spunea, că reuniunea culturală din Transilvania ar avea 
chemarea „d’a respândi printre sermanulu poporu ro
mânii binecuvântările culturei maghiarei Lucru pâte fi 
frumosă și cu cale. Voiescă a crede, că D-sa nu iden
tifică acele binecuvântări ale culturei cu magliiarisarea 
său lățirea limbei maghiare printre poporulă nemaghiară ; 
credă că și dânsulă. ca și marele patriotă Kossutli L. 
face distincțiune între cultura și între limba maghiară. Apoi 
dâcă este ca într’adevără cultura s’o lățimă printre po
poră, mărturisescă că așă preferi a se face acăsta prin 
mijlocirea acelui organă ce prm lege chiămată este, a 
se îngriji de bunăstarea poporului, a priveghia asupra

miniștriloră, nici din a parlamentului, nici din ■ tulă Europei. Cum credă eu, 
a Bezirksvorsteheriloră. L" _ “ ’ ”' “ A ,
puterea drepturiloră loră, voescă ca aceste drep- și puterea nu-i 
turi să fiă asigurate în contra tuturoru întemplă-; siune culturală alta nu se pâte înțelege,

pendente de grația unui guvernă 
ordonanțe și legi, ce t 
a altora, ........ —— t------ — -------- r r-----

Etă pentru ce Slovenii din Austria certi o|grafulă de care ne ocupămă.
1 t • . I 1 • 1 ~ v r» - J • J . 1 * ____.ti____ l.X _______________________

din Austria și să oblige 
și organele loru esecutive 
âtă de ce deputatulu slo- 
declarația de mai susă în 
12 ale curentei, cu ocasi-

grantă a constituției 
atâtă guvernele câtu 
pentru tdte timpurile; 
veană Hren a făcută 
camera din Viena în 
unea discusiunei asupra proiectului de lege pre- 
sentatu de Scharschmid și soți.

Amb aflată de bine a-o împărtăși cetitorilor^ 
noștri, ca să vădă cum ună poporă, numere elă 
și numai vr’o 200,000 suflete ca Slovenii, tre
ime să-și înțelăgă și să ’și validiteze posițiunea 
sa într’ună stată poliglotă.

Numai la noi Românii potă să se ivâscă 
nisce aparițiuui atâtă de stranie și suprin<|ăt6re, 
ca cele din timpulă din urmă, ca să vedemă 
muncindu-se dmeni inteligențl și cu vădă, pen
tru ca să afle o formulă, ca să împace ună po- 
poră cu altulă, cu care s’a combătută și s’a 
dușmănită de sute de ani, pe temeiulă grației și 
a bunăvoinței celui mai tare.

privată, și mai vertosă unilaterală, [fir mai departe țină, 
că ar trebui s'o rupemă odată cu trecutulă, nu numai 
cu celă îndepărtată, ci chiar și cu celă de 18 ani în- 
căcî. Căci fie că d-lă Bartha, seu ori cine altulă s’ar 
pune a esamina trecutulă, după date adevărate, s’ar con
vinge că, după cum mărturisesce istoria și mărturisescă fap
tele acestă stată și acăstă națiune putea să fi avntă ori care 
altă misiune, numai culturală, culturală pentru popâre 
nu. Nici n’a împlinită când-va asemenea misiune. (Miș
care.) Atâta sciu, că până pe la începutulă acestui seclu, 
chiar printre poporulă maghiară ru prea să găsea vr’o 
cultură; și începutele ce se făcuseră, cu durere trebue 
să recundscemă, că proveneau din Viena, ără nu din 
Pesta. La noi învățământulă în poporă îșl trage origi
nea dela Maria Theresia, dela Imperatulu Iosifu și 
Branciscu și din decretele și disposițiunile guvernului 
absolută. Ași întreba pe cei-ce se îndoiescă: esistă 6re 
o unică scâlă română in țâră, întemeiată de statulă ma
ghiară? Dâr despre acăsta vomă vorbi mai târziu, altă dată.

Vă rogă să nu-mi luațl în nume de rău, că vă spună 
acestea aici. Că decă ași fi inspirată de rea voință, 
decă m’așl bucura de rătăcirile neamului ungurescă, de 
decăderea acestuia, <|ău nu mi-așl ridica vocea ca să 
încercă a vă împedeca, a vă opri.

Binevoiți a vă aduce aminte de aceea chartă grafică, 
care înainte cu 7—8 ani d-lă ministru ală instrucțiunei 
publice a presentat’o dietei, spre a arăta printr’însa gra- 
durile de cultură în poporă, prin diferitele părți ale țării. 
Cele mai întunecate părți ni se înfățișăză tocmai acolo, 
unde poporațiune maghiară abia esistă, dăr stăpânirea, 
administrațiunea, se află în mâni maghiare; d’altă parte 
ținuturile cele mai luminate suntă pe fundulă regiu, unde 
administrațiunea este în mânile Sasiloră, nu că dâră 
aceștia deadreptuiă ar fi înaintată cultura la poporulă 
română, ci pentru că n’au împedecată înaintarea aceleia 
prin organele sale proprii; urmâză apoi părțile cele să
race din Zărandu, Năseudu, Făgărașu, unde în fruntea 
administratiunei se aflau Români; în fine părțile fosteloră 
confmii militare, unde autoritățile militari se îngrijau de 
scâle și învățămentă. Repetă că întunereculă întunere- 
cului domnesce pe acolo, unde cultura poporului română 
a atârnată dela domnii maghiari. (Ilaritate sgomotâsă; 
contraziceri din partea stângei.) Vă rogă, să mă ascul
tat!, apoi combateți-mă 1

(Va urma.)

Răspunsul ti. d-lui Ionii Brătianu-
(Ședința dela 11 Februariu a Camerei române) 

(Fine.)

Brătianu, președinte alu consiliului: De 
în judecată in locă de a-i arunca afară

D. I. C. 
ce nu i’am dată 
din țâră?

Apoi, d-ie 
în erâre, fiindcă numai aruncați nu au fostă. Bine vo- 
esce a te informa decă pentru dânșii nu au luală mai 
multe precauțiunl decâiu am luală pentru înșșl copii 
mei, când i-am trimisă la studii în străinătate; nu i-am 
aruncată, ci am luată t<5te precauțiunile posibile pentru o 
ca să nu sufere; și aceea cari s’au dusă la Rusciucă, 
s’au dusă acolo pentru că încă de mai nainte a fostă 
ună concertă între dânșii, au voită să-și vândă jurnalulă 
pentru ca să se ducă în altă parte; și onor. d. Kogăl- 
niceanu scie că cu multă mai nainte venise deja d. Galii 
la Filipopole, ca să facă să apară ună jurnală la Sofia 
său la Filipopoli.

D. M. Kogălniceanu: Nu sciu acăsta.
D. I. C. Brătianu, președinte alu consiliului: Te 

rogă să te informezi și fii sigură, că vei sci tâle acestea 
ca și mine.

Câtă pentru Ciurcu celă bătrână, mă ertațl, îlă cu- 
noscă dela 1848.

D. M\ Kogălniceanu-. A jucată ună rolă frumosă. 
D. C. I. Brătianu, președinte ală consiliului. Vă 

rogă să nu mă siliți a vă spune dela acăstă tribună ce 
rolă a jucairt.

Apoi, numai fiind-că cineva vine aci de peste Câr
piți. de peste Dunăre, ori de peste Prută, și fie elă ori 
câtă de scelerată eu trebue să-lă onoreză? (Aplause.) 

De vă veți duce la polițiă, la justițiă, veți găsi că 
cei mai mulțl tâlhari și asasini suntă străini, și suntă 
unii și dintre Românii din Transilvania.

Acestora din urmă trebue să le dămă drumulă? 
D. M. Kogălniceanu'. Să-i pedepsiți după lege, ăr 

intereseloră acestuia, decâtă prin reuniuni de caracteră [ nu să i expulsați.

Kogălnicene, și în acesta ai fostă dusă
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D. I. G. Brătianu, președinte alu consiliului. Onor, 
d. Kogălniceanu Qice să-i pedepsimă după lege, âr nu 
să-i expulsămă.

D. V. Maniu: Asasinii nu au fosta Români, au 
fostO Unguri și Săcui. Aceștia suntă, cari vinii și facă 
tâlharii la noi, âr nu Românii.

D. I, C. Brătianu, președinte alii consiliului: Nu 
este pădure fără uscătură. Și aci, la noi, nu suntă toți 
âmenl onești, și așa polii fi și aiurea. Dâcă cineva va 
face unii actă mișelescă, trebue să-lă menagieză fiindcă 
este frate de dincolo? De geaba, d-le Maniu, protestați; 
eu facă numai o suposițiune, că pâte să fiă și acolo unii 
omă neonestă, unulă singurii, care ar pute veni aici 
la noi.

S’a 4'să că am făcută ună actă ilegală pentru că 
am espulsată duoi dintre dânșii. Dâr nu aveau recu- 
nâscerea calității de Română, și ca dovadă vă spună că 
atunci, când i-a chemată să tragă la sorți pentru armată, 
au presentată pașapârte străine și adresa ministrului 
Austro-Ungară cătră ministrulă de externe...

D. G. Cantilli: Auriți, d-le Maniu? Ce aveți să 
mai (Jiceți acum? (Ilaritate.)

D. V. Maniu: Pro usu Delfini s’a făcută acâsta.
D. I. G. Brătianu președinte alu consiliului: Când 

am propusă legea contra străiniloră, nu am voită să 
așteptă ca Elveția și alte state, a mi se impune, ci am 
făcut’o din propria mea inițiativă.

D. M. Kogălmceanu: Bine ai făcută.JJ
D. I. G. Brătianu, președinte alu consiliului: Mă 

întrebi de ce nu ’i-am dată în judecată ? Nu ’i-am dată, 
fiindcă nu am voită se avemă ună procesă de pressă, 
noi, cari amă fostă în contra proceseloră politice.

Dâcă d-vâstră țineți atâtă de multă să mă dațl josă 
dela putere....

D. M. Kogălniceanu : Nu,
D. I. C. Brătianu, președinte alii consiliului : Pri- 

mesce-o celă puțină ca ipotesă (mare ilaritate).
Oposițiunea multicoloră voiesce să mă dea josă de 

la putere, și cu dreptă cuvântă, căci altfelă ar fi prea 
naivi cei din oposițiune, dâcă ’ml facă oposițiune fără să 
voiâscă să vie la putere ; dâr vă spună dreptă că rău 
faceți de nu vă serviți de singura armă ce trebuie să 
8veți, să ne 4’cețî: nu mai stați acolo, pentru că prea 
ați împinsă departe libertățile publice....

O voce: Ce se potrivesce.
D. I. C. Brătianu, președinte alu consiliului: Ce ? 

Aveți să o spuneți după ce veți veni la putere. (A- 
plause).

Ei bine, eu o simță acăsta în tâte cjilele; ’ml aducă 
aminte că eram la Paris, când într’o di Saint-Marc Gi- 
rardin venise să mă vâdă, fusesemă școlarulă lui la Sor- 
bona, și venise să ’mi întârcă visita ce’i dedesem : era 
și d. Candiano față...

D. M. Kogălniceanu: Nu luațl ca martoră pe d. 
Caudiano; a fostă redactorele unui jurnală iridentislă.

D. I C. Brătianu, președinte alu consiliului. Celă 
puțină nu i-am făcută eu educațiunea, și d. Candiano are 
reputațiunea de omă onestă, și chiar să nu fiă omă onestă, ce 
interesă ar avă în acâstă cestiune să mință? Dăr erau mai 
mulți Români în Camera mea; și mă plângeam eu, că guver- 
nulă Franciei era atunci contra nâstră, pentru că aveam o 
Constituțiune prea liberală; diceam d lui Girardin: d-vâstră 
puteți să vă dațl fantasia să fiți și despotici, și dictatori, 
fiind-că sunteți o națiune mare, puternică; dăr noi o 
națiune mică, dâcă nu vomă avea libertăți, pentru ca 
totă Românulă să pâtă lua parte la viâța publică, rămâ- 
nemă prea slabi.

Iată pentru ce — de și de multe ori vădă incon
venientele unoră libertăți prea întinse — iată pentru ce 
nu ne-amă atinsă de densele, fiindă că mă temă să nu 
facă dîră prin barbă, mă temă ca nu cum-va noua ge- 
nerațiune să nu găsâscă ast-felă de precedente. De 
aceea cJîcO că puteți să ne acusațl, că suntemă prea li
berali; dăr nu ne comparați cu Ciurcu în faptele și con
duita nâstră dela 1848. Atunci luptamă pentru țâra 
nâstră, pentru părinții noștri, pentru mamele nâstre, ca 
să nu mai fiă gazde ale soldațiloră străini, și au venită 
străinii și ne-au dată afară din țâră. Nu este dâr nimică 
de comparată în rolulă și situațiunea nâstră de atunci 
cu posițiunea de astătjl â Ciurcului.

Câtă pentru băeții aceia, cari s’au dusă să învețe 
carte....

O voce: Moră de fome.
D. I. C. Brătianu, președinte alu consiliului: Atunci 

suntemă vinovațl, dâcă noi toți nu ne vomă uni să ’i aju- 
tămă. Au să învețe, și atunci are sfi le vie mintea la 
capă. ScițI cum au fostă aduși să facă actulă pe care 
l’au făcută? N’au fostă împinși de simțimântulă unei 

-ambițiuni legitime, ei au fostă împinși de interesele ace
lora cari voră cu orl-ce preță să ajungă la putere 
(Aplause.)

Interpelarea d-lui Kogălniceanu și Camera.
Lăsămă să urmeze după .Monitoră» și discusiunea 

ce s’a încinsă în cameră după răspunsulă ministrului- 
președinte Brătianu :

Poci: închiderea discuțiunei.
D. G. Ianoli: înainte de a vorbi în contra în- 

chiderei discuțiunei ași ruga pe D. președinte să suspendă 
ședința pentru cinci minute, de 6re-ce suntemă cu toții 
obosiți.

D. M. Kogălniceanu: Nu pâte să se închidă discu- 
țiunea înainte ca interpelatorulă să răspundă; așa 4* ce 
regulamentulă.

D. G. Cantilli: Să se citâscă regulamentulă ca să 
vedemă ce dice.

D. G. Ianoli: Regulamentulă (Jice:
„In urma interpelărei ministrulă interpelată răs

punde, și după aceea discuțiunea continuă.
I). Kogălniceanu a făcută o interpelare, care după 

cum a fostă calificată de D. prim-ministru, a fostă in
terpelare adresată guvernului ungurescă și numai inci

dentală guvernului român. Rămâne în cestiunea acâsta 
inportantă o sumă de puncte, și trebue guvernulă să ție 
sâmă de dânsele, puncte cari n’au fostă desvoltate înain
tea Camerei... (întreruperi).

D-loră, ori câtă mă veți întrerupe voiu avea pa- 
ciența de a aștepta să încetați, dâcă D. președinte nu 
are autoritatea să vă facă să încetați imediată

D-loră, interpelarea de acjl pune în jocă legea dela 
1881 asupra străiniloră; și D. prim-ministru împreună 
cu guvernulă său trebue să cunoscă voința Camerei în 
acâstă privință, dâcă acâstă lege trebue să aibă ună ca- 
racteră perpetu; căci după cum s’a făcută declarațiune 
de cătră însuși D. președinte ală consiliului, acâsta e nu
mai o lege pentru cașuri determinate. Trebue să exa- 
minămă dâcă acâstă lege trebue să cuprindă și pe Ro
mânii din Transilvania, cărora li-se cere numai o simplă 
recunoscere pentru a fi asimilați cu desăvârșire Români- 
loră din țâră.

Nu credă ca chiară d Kogălniceanu se va fi mulțu
mită de răspunsulă d-lui prim-ministru în ceea ce pri- 
vesce reîntârcerea celoră espulsațl. Să se sciă, dâcă 
declarările făcute de d. prim-ministru în Senată, că țâra 
e plină de vagabunijl și făcători de rele — și vă trimită 
la >Monitorulă' din 26 Martie.

D. I. C. Brătianu, președinte ală consiliului: A 
reprodusă rău «Monitorulă.»

D. G. Ianoli: Atunci nu mai sciu ce să 4'Că ; aci 
s’a greșită «Monitorulă», aci s’a greșită copistulă, și nu 
asistă pentru prima âră la astfelă de argumentațiune a 
d-vâstră, de aceea nu mă surprinde.

D. vice-președinte: D-le Ianoli, vă rogă să mai vor
biți în cestiune.

D. G. Ianoli: Am fostă întreruptă și când veți 
curma întreruperile, atunci nu voiu eși nici eu din 
cestiune.

Să se scie der, dâcă legea din 1881 se aplică 
numai făcătoriloră de rele și străiniloră său și Româ- 
niloră fără nici o distincțiune, pentru ca să puternă sc 
la timpă ce măsuri să luămă pentru a ne apăra contrai 
acestui sistemă de aplicare a legei.

— Se pune la votă închiderea discuțiunei și se 
primesce.

— Ședința se suspendă pentru cinci minute.
— La redeschiderea ședinței D. vice-președinte, G. 

Ohițu, ocupă fotoliulă președințială.
— D. G. Ianoli dă citire următorei propuneri:

PROPUNERE.
Subsemnații, în urma interpelărei privitâre la ex- 

pulsații Români, vă4endă modulă cum guvernulă înțelege 
a aplica legea din 7 Aprilie 1881, care este cu totulă 
contrariu textului șl spiritului în care a fostă concepută; 
îngrijiți fiindă de consecințele ce potă decurge din o ase
menea interpretare, propunemă următorulă proiectă de 
lege :

Ari. I. Legea din 7 Aprilie 1881 este și rămâne 
abrogată.

G. Cozadini, Gh. P. Ianoli, C. M. Oiocazanu, N. 
Voinovu, I. I. Rădulescu, Ios. Th. Orovenu, G. D. Pal- 
lade, I. G. Pleșia, N. Nicorescu, N. T. Popă, D. But- 
culescu, N. Ionescu.

D. vice-președinte: Se va tipări și se va trjmite la 
secțiuni.

D. N. Ionesc-u: Ceră cuvântulă pentru a propune 
urgență asupra acestui proiectă de lege.

D. vice-presedinte: Aveți cuvântulă pentru ur
gență.

D. N. Ionescu: D-loră, rogă pe miniștrii Majestăței 
Sale să nu se minuneze,, că ceremă urgența, căci acâstă 
lege a cărei ceremă abrogarea a fostă asemenea votată 
de urgență în împrejurări altele decâtă acelea în cari 
vădurămă astăzi că s’a aplicată.

D-nii mei, este ună lucru fârte gravă de a vedea 
o lege aplicându să în modă atâtă de opusă la spiritulă 
legiuitorului. Nimică mai gravă de câtă acâsta.

Când acâstă nefericită lege ni s’a adusă în des- 
batere, eu am avută nenorocirea ca și acum, de a nu 
putea aduce tâle argumentele în contra unei asemenea 
legi de excepțiune. Prevedeamă că aplicată ori cu câtă 
de multă prudență, acestă lege va fi desastrâsă in efec
tele ei. De aceea ne-amă propusă astăcjl să depunemă 
acesta proiectă de lege, și, fără ca să reînoimă desba- 
terile ardente ce ea a provocată atunci, ne propunemă 
să aducemă motivele pentru cari ceremă abrogarea aces
tei legi.

O voce: Motivați numai urgența; motivele de abro
gare nu se potă discuta astăcji.

D. N: Ionescu: D. ministru ală luerăriloră pu
blice ne face ondrea de a face ună gestă, că abrogarea 
nu se pâte face acum. Negreșita scimă că abrogarea 
nu se pâte face, decâtă când va trece legea prin filiera 
constituțională și când va fi sancționată și de Majestatea 
Sa Regele; dâr când ne-amă urcată la acâstă tribună 
imediată după terminarea discuțiunei, fără nici o mo
țiune. ceea ce este neregulară din punctulă de vedere 
parlamentară, atunci ne-amă decisă să ceremă abro
garea legei și o ceremă de urgența. Nu ml-am făcută 
ilusiune câtă este grea sarcina mea pentru ca să vor- 
bescă și pentru ca D-vâstră să-mi dațl ascultarea, și ală 
duoilea că D-nii miniștri au să-mi impute, că reînoescă 
incidentulă. Cu tâte acestea o datoriă mai presusă de 
puterile mele personale m’a adusă aci la tribună ca să 
vă ceră urgența.

D-loră, celă d’ântâiu argumentă pentru urgență e 
că s’a terminată într’ună modă neparlamentară inciden
tulă interpelărei, care purta asupra relei aplicațiunl a 
legei din 7 Aprilie, fiind-că, nici interpelantulă, nici gu
vernulă, n’au vorbită nimică în privința aplicațiunei 
legei.

Voci: Așa este.
D. N. Ionescu: MI pare rău să cjicîl acâsta, dâr 

când duoi âmenl de Stată se folosescă amândoi de a- 
câstă ocasiune spre a-șl face complimente mutuali și noi 

acceptămă și aplaudămă (Aplause) și cu dreptă ne fă- 
limă, ne facemă onâre de a 4>ce acești âmenl de 
Stată au înțelesă, înțelegă ce facă, rămâne totuși neîn- 
țelesă pentru mine cum noi, representațiunea națională 
gare a fostă chemată să asculte și a ascultată cu dra- 
coste acâstă interpelațiune și răspunsulă guvernului, cum 
noi, după tâte aceste scene nu ne întrebămă: dâr cum 
a rămasă cu legea și aplicarea ei?

D loră, de câteva t^ile se vorbesee de disolvarea 
acestei Camere,

D. N. Poinov: Atâtă mai bine să se disolve.
D. N. Ionescu: Acâsta este o cestiune fârte gravă, 

căci însemnâză că noi nu mai represintămă țâra. Ei 
bine, noi trebue să ținemă a arăta că suntemă repre- 
senfanții țârei, când este vorba de aplicarea legiloră, și 
aci vedemă o lege care nu s'a aplicată bine. Acâsta 
este celu dintâiă motivă.

Al doilea, D-loră, noi avemă puține cjile încă li
bere până va veni budgetulă în discuțiune. Ori se va 
disolva Camera ori nu se va disolva, eu nu-i tragă clo- 
potulă, nu am inventată eu acâstă rumâre, dâr 4’câ 
ori se va disolva Camera ori nu, budgetulă trebue să fiă 
votată în timpulă oportună. Nu avemă la ordinea 4tlei 
nici o lege care să fiă mai importantă decâtă acâsta, care 
se atinge de ordinea publică și de pacea internațională; 
și acâstă considerațiune este ală doilea argumentă care 
milită în favârea urgenței.

Ală treilea motivă este cu totulă personală, personală 
Camerei acesteia, și o spună pe față, fiind-că urgența nu 
se pâte vota decâtă cu două treimi și eu cuteză să vă 
ceră ună votă de urgență. înțelegeți că nu facă o 
cestiune de partidă nici de simpatiă, facă o cestiune de 
consciință pentru legiuitorulă țărei, să voteze de urgență, cum 
că legea acâsta nu corespunde la spiritulă legiuitorului 
și să lovescă în numele ei persâne cari în părerea mul
tora nu erau de lovită. Acâsta trebue să o 4lceț' 
D-vâstră cu o mare majoritate, cu duoă treimi; acâsta 
este ună argumentă care vă privesce pe D-vâstră.

De nu veți vota urgența, veți trămiie cestiunea ia 
calendele grece să se odihnăscă în fericita uitare a sec- 
țiuniloră.

De aceea, D-loră, eu voiu mai adăoga numai ună 
singură și ultimă argumentă. S’a făcută apelă la uma
nitatea guvernului Maiestăței Sale, s’a făcută apelă chiar 
la Majestatea Sa, la dreptulă de clemență.

Ei bine, D-loră, cei mai mari criminali și încă au 
acestă dreptă, și noi representațiunea țărei să nu putem 
4ice Majestăței Sale: usațl de acâstă suverană preroga
tivă ! Dâr nu am putută să o 4icemă, fiindă că nu s'a 
făcută nici o moțiune; și nici a promisă acesta guvernulă 
Majestăței Sale.

D-loră, când D-vâstră veți vota cu două treimi ca 
să ne ocupămă de acâstă lege, atunci veți arăta că în 
adevără când alții uită prerogativile clemenței, represen
tațiunea țărei nu uită acesta. (Aplause prelungite).

— Se pune la votă urgența și resultatulă scruti
nului este celă următoră:

Votanțl................ 101
Maioritatea de a/«. • 68
Bile albe...................37
Bile negre.............62
D. Pice-președinte: Adunarea a respinsă urgența

Negociările cu România.
Este bine să cuuâacemh și opiniunea foiloră 

maghiare asupra/ tractăriloră cu România pentru 
încheierea convenției comerciale. Eată ce scrie 
„Pești Naplo“ dela 23 Martie:

„Noi ținemă, că mai bine ar fi dâcă ne-amă îm- 
prietini cu idea continuării răsboiului Jvamală.cu Româ
nia. Va fi durerosă, dâr neîncunjurabilă. Și este mai 
bine, dâcă vomă suferi acâsta și vomă face să sâmțâscă 
Valachii ce valâre are pentru ei piața maghiară și aus
triacă., decâtă ca ferindu-ne de neplăceri trecătâre, să 
încheiămă pe mulți ani convențiă cu ei în prețulă unoră 
concesiuni mari.»

„Față cu România nu pâte fi vorba decâtă de pre
lungirea actualei convențiuni sâu despre unu rSsboiu pe 
față. Dâcă convenția actuală nu se va prelungi, atunci 
esportulă nostru industrială, esportulă Austriei și ală 
Transilvaniei, va suferi mari pagube și în timpulă răs- 
boiului vamală industria nostră va fi delâturată, mai 
alesă după ce Anglia, Germania și Belgia au o conven
țiă specială și favoritâre cu România pănă la 1890 res
pective 1891. Industria acestora va goni cu desăvârșire 
in decursă de 4—5 ani industria transilvană și aus
triacă.»

Dâr să nu uitămă, că România nu va avâ nici 
ună folosă, dâcă terenulă de pănă acum ală industriei 
austriace îlă va ocupa industria englesă, belgică său ger
mană; pentru că aceste tocmai așa voră împedeca crea
rea și întărirea industriei naționale Române, ca industria 
maghiară sâu austriacă. Ei ar voi să eschidă ori ce 
induslriă concurentă; dâr de n’o potă face aceea cu 
industria englesă, belgică său germană pănă înainte de 
1890, pentru ce eschidă tocmai pe Austriaculă și pe 
Maghiarulă, cari formâză cea mai sigură și mai apropiată 
piață a producteloră române? In Anglia, Germania și 
Belgia forte puține cereale, vite, piei, petroleu etc. va 
pută esporta România.

Dâr ce va fi de acâstă țâră, dâcă monarchia nâs- 
tră va închide piețele sale înaintea tuturoră acestoră 
producte și dâcă va îngreuia cu desăvârșire esportulă pe 
apele și căile ferate ale monarchiei nâstre. Ișl pâte face
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ideă Româ'iia din marile pagube ce le-a suferita prin 
închiderea granițelor^ pentru vitele cornute române, ce 
urmare va avea închiderea desăvârșită a granițelor^ 
nâstre său aplicarea tarifului nostru autonomă față cu 
productele române."

>Trebue sâ pretindemă pură și simplu prelungirea 
pe ună ană a convenției. Dâcă nu ne va concede 
acesta România, atunci să fimfl gata la unii răsboiu 
vamală.»

SOIRILE PILEI.
Sesiunea ordinară a Academiei române din Bucu

rești s’a deschisă Marți.
—x—

„Kulturegyletiștii* * nu mai sciu cum să adune dela 
publiculă ungurescă și neungurescă bani. Au Introdusă 
o nouă formă de colectă, și adică toți aceia, cari cerce- 
tâză teatrulă națională din Glușiu la eșire trebue să 
plătâscâ și câte 3 crucerl pentru «Kulturegylet». — Așa 
stau și cerșitorii pe Ia ușile bisericeloră.

Editară: Iacobă Muresianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

—x—
ErI direcțiunea gimnastului românii de aci s’a vă

dită nevoită a întruni pe toți studenții și a le comunica 
să ’șl ia tricolorurile de pe cbipiurl. Se scie că minis- 
trulă-ordonanțâ Tisza a găsită cu cale să calce în pi- 
ciâre legea și să oprâscă purtarea tricolorului ardeleană, 
care în același timpă e și celă română. S’a luată josă 
tricolorulă de pe chipiurl, dâr tinerii noștri au roșulă în 
inima loră, galbenulă li-lă dă sârele și albastrulă cerulă, 
tricoloră pe care nici o putere omenăscă, necum ună 
ministru ungurescă, nu va fi în stare a-lă călca în pi- 
ciăre. Cu câtă mai țnarl voră fi persecuțiunile ungu- 
rescl, cu atâiă mai multă se va oțăli poporulă româ- 
nescă.

Câdele „patriotice» din Clușiu strigă în gura mare 
că tata broșurele lui Kossuth despre valachisarea Maghia- 
riloră s’au vândută deja, totuși mai adaugă, că cine 
vrea să aibă câte o broșură, să trimită 20 cr. la „Kul
turegylet". — Se vede trâba, că se vândă de mucecjescă 
său le rodă șărecii.

—x—
S’au înscrisă ca membri ai „Kulturegyletului" ur

mătorii rătăciți, pe cari ’i publicămă cu numele „patrio
tice*  : Kirilla Ignatz, Hendrea Gyorgy, Persiân Mârton, 
Borza Gyorgy, Geraszim Otilia, Zsurka loszef, Vancsa 
loszef, Moldovân L., Fizesăn Pâter, toți din Abrudu. — 
E și timpulă să se curețe arborele națională română de 
uscături, ca să rămână verde și sănătosă.

—x—
După raportulă biuroului statistică din Pest a, miș

carea poporațiunei în săptămâna trecută a fostă: în Bu
dapesta s’au născută 313 copii și au murită 299 persăne ; 
dmtre copii născuțl vii, 221 au fostă legitimi și 92 ne- 
ligitimi-, 161 băețl, 152 fete; morțl s’au născută 20 co
pii, între cari 7 nelegitimi-, dintre persânele mărte au 
fostă 161 de sexă bărbătescă, 138 de sexă temeescă. 
Cum vedemă, cu moralitatea nu se pâte lăuda Pesta.

—x—
Din raportulă reuniunei Ciangăiloră din anulă tre

cută resultă, că autorității supreme a bisericei reformate 
din Ardeală i-a dată 900 fl. pentru scopuri missionare, 
și în specială comunei reformate Andrâsfalva din Buco
vina 200 fl. Intre Ciangăi s’au împărțită 200 volume 
pentru cetită. In România, 4* ce raportulă, trăescă 
80,000 Ciangăi-MaghiarI, pentru mântuirea cărora în 
sensă națională s’ar cere ună venită anuală de 16— 
18,000 fl. Reuniunea n’are însă decâtă 20,405 fl. 9 cr. 
avere reală, prin urmare abia ar ajunge pentru ună 
ană; prin colectele ce s’au începută însă în 16tă țâra și 
în tâte cercurile societății, e speranță că reuniunea va 
fi pusă în posițiune a pută corespunde în cea mai mare 
parte problemei sale. Madarâsz a cjisă în adunarea ge
nerală ce s'a ținută la 21 Martie, că Ciangăii catolici 
din BucurescI au nevoiă de o egemoniă, în Iași și îm
prejurime de celă puțină 5 preoți. Preoțimea catolică a 
Ungariei cu primatele în frunte, (jice Madarâsz, nu va 
întârzia a se espune pentru realisarea acestoră posturi 
de preoți, respective d’a aduna 10—12,000 fl. necesari 
pentru acesta scopă; totă așa și conventulă va căuta 
să adune 6000 fl. necesară pentru conaționalii și soții 
de credință din România. Au vorbită la acestă pro
punere Hoitsy și Horvath, celă din urmă cu propunerea 
ca și „Kulturegyletulă ardeleană*  să ia parte la acâstă 
lucrare patriotică. Adunarea s’a încheiată cu >EljenurI«.

—x—
Teatrulă ungurescă din Timișăra s’a închisă la 

15 Martie, ne mai putândă s’o ducă pănă la Florii. 
Aprăpe 18,000 fl. subvențiune s’au păpată ; nici comuna, 
nici societatea, nici reuniunea pentru sprijinirea teatrului, 
nici reuniunea pentru lățirea limbei ungurescl nu i-au 
mai putută lungi (jilele. Teatru era totdeuna golă. Acum 
jâcă o trupă germană. .Patrioții» speră să-lă mai elec- 
triseze odată la ârna viitare.

Universitatea din Cernăuți a fostă cercetată în se- 
mestrulă trecută de 265 de auditori; între aceia au îosfă 
56 teologi. La tâte facudățile au fostă 117 gr. or., 60 
rom. cat., 62 mosaicl, 10 gr. cat., 11 evang., 3 arm. 
cat., 1 arm. ort., și 1 fără confesiune. După naționali
tate au fostă immatriculațl 103 GermânI, 98 Români, 33 
Poloni, 28 Ruteni, 2 Unguri, 1 Cehă.

—x—
Pentru premială virtuții ală fundațiunei răposatului 

conte Guido Karâtsonyi, trei comune au propusă pe can
didatele loră : comuna Solymar pe Teresa Schreiber, care 
e cea mai morală fată din sată ; comuna Vorosvar pe 
Maria Peller de 19 ani, cu aceeași reputațiune; comuna 
St. Ivan pe Elisabeta Radier de 19 ani.

—x—
Prin Timișâra mai alaltăerl s’au transportată 48 

tunuri Krupp în Rusciucu pentru armata bulgară.
—x—

Teatru germană în Brașovă. In opereta »Rusa
liile in Florența» d-șâra Schoppl (Ritta). d-na Wurm- 
Wagner, d-lă Muller (Fra Bombarda) au jucată și ’șl-au 
cântată cântecele cu multă dulceță. Ceilalți actori încă 
’șl-au jucată bine rolurile. N’ar strica să fiâ și corulă 
mai esactă.

—x—
D. lână I. Bogdană, licențiată în litere dela Uni

versitatea din Iași și profesoră în acelă orașă, a fostă 
trimisă de ministerulă culteloră din BucurescI se facă 
studii pedagogice în lena. D. I. Bogdană e de origine 
din Brașovă.

Femeia română, și Ungurii.
»E curiosă lucru — serie »Telegrafulă» din Bucu- 

resci — să asculte cineva pe Unguri!; în unele mo
mente nu se găsesce în totă Europa poporă mai vitală, 
mai energică decâtă poporulă ungurescă. «Nouă milione», 
numai atâtă, (Jicp șefii, stăpânescă atâtea miliâne de 
străini. Și peste acâstă putere internă, poporulă ungu
rescă mai are destulă energiă pentru a ave o misiune 
în Orientă: a servi de legătură între civilisațiunea apu- 
sână și barbaria asiatică, cum 4'cea tnai anii trecuțl d. 
de Kallay. — Nu stămă să discutămă acâstă afirmațiune, 
căci ar trebui să-i recunâscemă ârecare temei: în Eu
ropa astăzi nu esislă poporă afară de Unguri, la care 
fondulă asiatică să fiâ mai bine legată cu spoiala apu- 
sână; da, e adevărată acâsta, — d-nulă de Kallay are 
dreptate.

Dâr tâneloră bune, urmâză momente de descura- 
giare. Nu rare ori aucjimă pe Unguri plângându-se că 
naționalitatea ungară nu sciă să resiste ..... femeei
române.

pilele trecute chiară, cu prilegiulă desbateriloră> 
din Cameră asupra cestiunii naționalitățiloră, marele 
Kossuth a publicată o scrisâre în care se plânge de in
fluența femeiei române asupra Unguriloră. Ungurismulă 
decade în Transilvania, nu din causa numărului mare 
ală Româniloră, nu din causa condițiuniloră economice, 
ci din pricina femeiei române.

Nu scimă cum se face, dâr și când se plângă Un
gurii au dreptate. Faptulă etnică pe care-lă semnalâză 
Kossuth e coroborată și de influența constatată a fe
meiei române asupra Se -biloră din Banată. Kossuth 
spune că o familiă ungară, în care a Intrată o singură 
femeiă română, e o familiă fatală supusă desnaționali- 
sării. Totă așa și Ia Sârbii din Banată. E lucru cu
noscută și recunoscută, că o mulțime de familii sârbe 
snntă a^I românescl.... mulțumită femeiei române.

Faptulă se pote controla în regatulă Sârbiei, și pe 
o bună bucată diu țărmulă dunăreană ală Bulgariei. Da! 
avemă în femeia română o putere neprețuită, căreia ni- 
rnică nu scie sâ-i resiste. Ea e cea mai puternică păr- 
ghiă de civilisațiune din totă Orientulă.

Suntemă săraci acjl în artă; n’avemă decâtă cân- 
teculă, și numai cântecile nâstre slăvescă femeia română. 
Dâr nu e departe timpulă când ună sculptoră îi va ri
dica ideală statuă, scriindă pe soclulă ei

„Ai lipici.«

DIVERSE.
Necrologă. — Subscrișii cu inima frântă de durere 

anunță trecerea din viâță a iubitului fiu, respective soță, 
tată și cumnată': Anania Trombițașu de Bethlenă, ase- 
soră consistorială ordinară și asesoră suplentă la consis- 
toriulă metropolitană, urmată după lungi și grele su
ferințe la 10 (22) Martie 1886, în anulă 48 ală vieței 
și 6 ală fericitei căsătorii. Rămășițele pământescl s’au 
îmormentată Miercuri în 12 (24) Martie a. c. în cimite- 
riulă gr. or. din suburbiulă Iosefină, în S biiu. — Par- 
teniu Trombițașu de Bethlenă, protopresbiteră gr. or., ca 
tată; Irena Trombițașu născ. Moga de Chieriu, ca soțiă, 
cu fii Silviu și Irena ; Alecsandru Onaciu jude la tribu- 
nală, Eugenă Moga jude la tribunală și Ottilia Moga, 
ca cumnațl.

* * *

Ună procesă de divorță. — Unulă din fii răposa
tului cancelară ală Rusiei, principele Gorciacoff, s’a că
sătorită cu o Româncă. Căsătoria n’a fostă fericită și 
principesa X... a intentată contra soțului ei procesă de 
divorță la Sântulă Sinodă din Petersburg, care negăsindă 
motive destulă de temeinice pentru pronunțarea divor
țului a respinsă cererea principesei. Principesa X... în 
centra acestei otărîrî, a făcutu recursă la sântulă Sinodă 
ală patriarchiei din Constantinopolă, care, luând în cer
cetare recursulă și ascultândă și pledoaria representan- 
tului principesei, șl-a declinată competența de a judeca 
asupra divorțului. Representantulă principesei X... a 
făcută oposițiune în contra acestei otărîrl totă la sântulă 
Sinodă din Fanar, acesta s’a întrunită pentru a doua 
dră și revenindă asupra otărîrei de mai nainte a decla
rată că va supune casulă Patriarchului lăsându-i deplină 
facultate de a pronunța sâu de a respinge divorțulă. 
Acum se aștâpfă cu multă nerăbdare otărîrea Patriar
chului, care, după cum se scie, e bolnavă de mai multă 
timpă. Domnesce însă părerea, că și Patriarchulă îșl 
va declina competența, fundă că soții căsătoriți, și anume 
principele Gorceakoff aparține bisericei ortodoxe ruse, âr 
principesa X... fundă Română, aparține bisericei orto. 
doxe române, și amândouă aceste biserici suntă pe de
plină neatârnătâre de patriarchatulă din Constantinopolă-

* * *
Esposițiunea de câni la Parisu. — O exposițiune 

de câni se va face la Parisă, în anulă acesta (1886), 
sub patronagiulă Societăței centrale pentru ameliorațiunea 
rasseloră de câni în Franța. Voră fi două serii: una 
pentru câni de rassă francesă, alta pentru câni de ras- 
să streină. La concursă voră fi admise rassele de cânlj 
cari servescă la apărarea omului; la păzirea locuitoriloră 
și a animaleloră, pentru vânată etc. Localulă va fiast- 
felă făcută încâtă fiecare câne să fiă așezată într’ună 
modă convenabilă. Toți aceia cari voescă a lua parte 
trebue să adreseze cererile la Parisă, strada 26 Mathu- 
rius, care trebue să fiă acompaniată cu plata următare: 
20 franci pentru ună câne espusă singură; 30 franci 
pentru o cățea cu cățeii ei, cari se voră aședa în par
chete; 60 franci pentru 4 câni angajați în aceeași clasă 
și în aceeași divisiune și 10 franci pentru fiecare câne 
mai multă. Acâstă taxă va fi înmulțită, de ună supli
mentă de 20 fr. dâcă cânii trebue să fiă așezați în par
chete, 70 fr. pentru ună numără de 12 câni și 10 fr. 
pentru fiecare câne mai multă. Cererile trebue să se 
facă pănă la 21 Maiu viitoră. Toți concurență cari voră 
întârzia de a face cererile loră pănă la numita 4>> voră 
trebui să plătâscă prețuri îndoite, decâtă cele mai de 
susă.

BIBLIOGRAFIA.

Sonorii seu plânso- cântările ale înmormântării 
Domnului. Prevenimă pe Domnii preoți, cântăreți etc. 
cumcă s’a pusă sub presă a cincea edițiune — de astă- 
dată cu litere latine — a acestei broșuri alcătuite de 
George Ucenescu, protopsaltă în Brașovă, și că va fi 
gata în cjilele astea, aslfelă încătă va putea servi la cân
tările deniei din Vinerea cea mare a anului curentă.

ULTIME SCIRl

Guvernulă austriacă începe a fi fărte pre- 
venitoră față cu România. -Ca să mai potolăscă 
oposițiunea ce se manifestă în opiniunea publică 
din România față cu reînoirea convențiunei co
merciale cu Austro-Ungaria, a deschisă viteloră 
române granițele. „Monitorulă oficială“ din Bu- 
curesci aduce la cunoscința publicului că loco- 
tenența Bucovinei a primită ordină din partea 
guvernului Austro-Ungară de a permite porci- 
loră, oiloră și capreloră de proveniență română 
intrarea în Austria, nu numai prin punctulă 
Itzcani dăr și prin stația veterinară Sinontz, fără 
ca exportatorii români să fiă ținuți de a dobândi 
mai dinainte certificate de liberă intrare pentru 
aceasta.

Transporturile trebuescă să fiă ca și pănă 
acum, însoțite de documente oficiale, cari să sta- 
bilăscă: pe de o parte, că ele provină din lo
curi nebântuite de epizootia, ăr pe de alta că 
starea sanitară a viteloră transportate a fostă 
perfectă în momentulă plecărei.

Vizita veterinară la intrarea loră în Austria 
este manținută, și transporturile cari nu ar po
seda actele trebuinciăse, său printre cari s’ar 
constata cașuri de pietin său de aphtosă, v<?ră fi 
respinse.

OS" Numere singuratice ă 5 cr. din „ Gazeta 
Transilvaniei1,1 se potu cumpăra în tutungeria 
lui I. GROSS.
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Nr. 60. GAZETA TRANSILVANIEI 1886

Curau J 5 la bursa do Vlena Bursa de Bucuresci.

Rentă de aură 4°/0 . . . 103 40
Rentă de hârtiă o°/0 . . 95 10 
ImprumutulQ căilortt ferate 

ungare......................... 153.—
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 101.25

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
loril ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 114.50

Bonuri rurale ungare . . 104 80 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4 80 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști..............................104.75
Bonuri cu cl. de sortare 104.75 
Bonuri rurale transilvane 104 75

din 25 Martie st. n. 1886
I Bonuri croato-slavone . . 104.75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................100.—
împrumutului cu premiu

ung................................. 121 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 25 
Renta de hărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 85.40 
Renta de aurii austr. . .11440 

I Losurile din 1860 . . . 139 —
j Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 875 —
Act. băncel de credită ung. 305.50 
Act. băncel de credită austr. 299 50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! .... 5.92
, Napoleon-d’ori .... 999.— 
I Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.65 
| Londra 10 Livrea sterlinge 125.80

Cump. vând.
Cota oficială dela 8 Martie st. v. 1886.

Renta română (5%). 94- 95—
Renta rom. amort. (5°/0) 96V, 97‘/s

» convert. (6%) 89— 893/.
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 32—
Credit tone, rural (7°/0) 1027. 103—

* » „ (5°/o) ■ 86B2 87—
» • urban (7°/oj 99V. 100—

> (6%) • 92— 93—
‘ » • (5^) - -

Banca națională a României 500 Lei
82»/. 837.

Ac. de asig. Dacia-Rom. — —
« » » Națională — —

Aură contra bilete de bancă . . 14 ’/. 14—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.01

Cursulu pieței Brașovu

din 25 Martie st. n. 1886

Bancnote românesc! .... Cump. 8.67 Vând. 8.70
Argint românesc..................... 8.60 • 8.65
Napoleon-d’ori......................... 9.97 > 10.—
Lire turcescl............................. 11.20 » 11.30
Imperiali................................. 10.20 10.30
Galbeni...................................... 5.86 > 5.90
Scrisurile fonc. > Albina ’ . . 100.— > 101.—
Ruble RusescI......................... » 124.— • 126.7,
Discontulă ... » 7—10 °/o pe anii.

! W B9O KIWI HSQS

Adunarea generală, a „Societății brașovene 
pentru ajutorarea nenitențiarilor"’ convo
cată pe diua de 21 Martie a. c. st. n. neputend aduce 
conclusiunl valide in sensul statutelor, să previu 
membrii reuniunei că acestă adunare generală s’a a- 
mânat pe diua de 28 Martie la 11 ore a. m. și să va 
ține atunci în sala cea mare a sfatului din piață.

Brașov, 23 Martie 1886. S^FGSÎclîlli.

fprisă d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 bine- 

voiască a scrie pe cuponulîî mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită (ț’^rulă nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANSA

De inchiriatu&

J In casa din strada mare în Sclieiu sub Nr. 1387 
vis-a-vis de biserica Sf. Neculae suntă de închiriată

56
S

b
două cuartire: î

# unulu în etagiulu l-mu, si unulu în parteru $$& '■ Celă din etagiulu l-mu constă din 3 ODĂI, CUHNĂ, 
ODAIE pentru masă, PODU, PIVNIȚĂ și ȘOPRONtT pentru 
lemne; — în parteru suntă 2 ODĂI, și CUHNĂ și locă pentru 
lemne în pivniță.j Doritorii se se informeze la baia de || Ș ăburu.

gș Oi

12-20 CANCELAR1A NEGRUTIU
S

în Gherla.-Szamosujvâr

SC-deschide abonamentă ne anulă 1886 la: "^6
„AMICULtT FAMILIEI.11 Revistă beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și 16-a c|i a lunei în numer- 

câte 2—3 c61e; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrali, studii sociali, articlii sciențifici, a măi 
nunte de instrucțiune și distracțiune ș. a. Prețulă de abonamentă pe anulă înti‘egu e 4 fi. — pentru România 10 franci — 
1. n. plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștali.

„PREOTULtJ ROMANtJ.11 Revistă bisericăscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 23/. —37. cdle; și va pu
blica articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pe dumineci, serbători și diverse oca- 
si uni, — mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari. — Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl. — pentru Ro
mânia 10 franci — lei noi, plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștali.

—SS Abonații voră primi unele premii de valdre și’șl voră pută procura cu prețuri fdrte reduse tdte opurile din edițiunea ndstră. =— 
COLECTANȚII PRIMESCU GRATIS TOT AL PATRULEA ESEMPLARIU.

- Toții acolo au a părui ii și s© află de v&udare :---- —
Biblioteca Săteanului Român. Cartea I. II. III. IV. cuprindă materii fdrte interesante și amusante. Prețulă la tdte patru 1 fl. — câte 

una deosebi 30 cr. Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii fdrte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele gimnasiului din Fiume în 8|XII. 1884, în limba maghiară și în 25|II. 

italiană prin Vincentiu Nicora prof. gimnas. — Cu portretulă M. S. Regina României. Prețulă 15 cr.
Collecta de Recepte din economiă, industria, comerciu și chemiă, pentru economi, industriași și comercianți. Prețulă 50
Apologie. Discusiuni filologice și istorice maghiare privitdre la Români, invederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi.

Renascerea limbei rpmânescl în vorbire și scriere invederită 
Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
20 crJ la 60 cr. 
Dulfu. Prețulă 30 cr. Ifigenia 
Branda său Nunta fatală.

Elă trebue să se însă re. Novelă de Maria Schwartz,

1885 în limba

cr.
Partea I. Paul 
și aprețiată de

Ună vo-
Hunfalvy despre Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.
Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. II. Prețulă fiecăreia e 40 cr. — Ambele împreună 70 cr. 
lumă de 192 pagine cuprinde, 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulă redusă (dela 1 fl.

Ifigenia în A u li da. Tragediă în 5 acte după Euripide tradusă în versuri de Petru 
ria. Tragediă în 5 acte, după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. 
emigrarea lui Dragoșiu. Novelă istorică națională. Prețulă 20 cr. 
de N. F. Negruțiu, Prețulă 25 cr.

Economia pentru scălele popor, de T. Rosiu. Ed. II. Prețulă 30 cr. Petulantulă. Comediă în 5 acte, după August Kotzebue 
tradusă de Ioană St, Șuluțiu. Prețnlă 30 cr. Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrall, urmate de iertațiuni, epitafia ș. a. Prețulă 
50 cr. Tesaurulă dela Petrosa său Cloșca cu puii ei de aură. Studiu archeologică de Dionisiu O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

îndreptar teoretic și practic pentru în vățământul ă intuitivă în folosulă eleviloră normali (preparandiali), a învețăto- 
riloră și a altoră bărbați de scdlă, de V. Gr. Borgovanu, prof. preparandială. Prețulă 1 fl. 70 cr.

Micul ă măr gări tară sufletesc ă. Cărticică de rugăciuni și cântări bisericescl — frumosă ilustrată pentru pruncii școlari de 
ambe sexele. Cu aprobarea jurisdicțiunei sup. bisericescl. Prețulă unui esempl. broșurată e 15 cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 
cr. — 50 de esempl. broșurate costau 6 fl., — legate 9 fl., legate în pânză 12 fl. — 100 esempl. broșurate 10 fl.. — legate 17 fl. legate 
în pânză 22 fl. Cărticică de Rugăciuni și Cântări pentru pruncii școlari de ambe sexele- Cu mai multe icdne frumăse. Prețulă 
unui esemplară trimisă franco e 10 cr., 50 esemplare costau 3 fl; 100 esemplare 5 fl. v. a.

Visulă prea sântei vergure Maria a Născătdrei de Dumnezeu urmată de mai multe Rugăciuni frumdse. Cu mai multe icdne fru- 
mdse. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 cr. 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esemplare 5 fl. v. a.

= Manualii de Gramatica limbei române pentru scdlele poporali în trei cursuri de Maximă Popă profesoră la gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr. =

în Tau- 
Scliițe din 
traducere 

Hermană și Dor o tea după W. de Goethe, traducțiune liberă de Constantină Morariu. Prețulă 50 cr.
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Tipografia ĂLEXI Brașovă.


