
SE PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

/• REBACȚICNEA ȘI ABMINIS'B'RAȚKUNEA i 
BRAȘOVC, piața mare Nph 22.

,GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.

Pe un ti ană 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 
România ți străinătate:

Pe anii 40 fr., pe ș6se luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

ANULU XLIX. ANUHCIUBILE:
O seriă garmondti 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicar

SorlBorl nefr&noate nu aa primeaou. — Ganutorlpio nu an ratrămltu.

WB- 213. Luni, Marți 23 Septemvre (5 Octomvre.) 1886.

NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Octomvre 1886 st. v., se va începe imft aiou 

abonamente, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai fdiei nostre.

Prețulă Abonamentului: 
Pentru Austro-Ungaria: 

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

Pentru .Koanân/a și străinătate: 
pe trei lunu 10 franci 
,/șese „ 20 „
„ unu anu 40 „

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

Abonațiloru de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponă num&rulti fâșiei sub care 
au primitu diarulu.

Domnii ce se voră abona din nou se binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Brașovu, 21 Septemvre 1886.
Pressa europeană discută adi viu răspun- 

sulă ministrului-președinte Tisza la interpelările, 
ce i s’au adresată. în cestiunea bulgară. Elu este 
considerată ca o enunciațiune importantă și se- 
ridsă nu numai de cătră pressa ndstră austro- 
ungară, ci și de cătră diarele din străinătate. 
Acesta dovedesce numai că lucrurile se apropiă 
de unu desnodământă seriosu.

Pe lângă foile oficidse din Viena și din 
Pesta, cea mai mare bucuriă asupra răspunsu
lui d-lui Tisza au manifestat’o pănă acuma 
diarele englese, cari consideră acestă răspunsă 
ca o somațiune făcută Rusiei, ca să se oprâscă, 
„Neues Wiener Tagblatt“, căreia îi imputa orga- 
nulă bismarkiană, că ar sta sub influința fran- 
cesă, pretinde asemenea, că d-nii Kalnoky-Tisza 
ar fi strigată Rusiei ună „Hands-off11 (josă ma
nile), 6r „Neue freie Presse11 vede în declarațiu- 
nile memorate ună programă politică, care s’ar 
pută numi programulă desvoltării autonomice 
a stateloră balcanice.

Vocile foiloră germane, rusesc! și francese 
încă nu ne suntă cunoscute. Suntemă fărte cu
rioși să vedemă în ce modă se voră pronunța 
cei din Berlină și Petersburgă asupra „somațiu
ne?1 d-loră Kalnoky-Tisza. De aci vomă pută 
face conclusiuni asupra situațiunei politice de față.

Fărte nemerită, ni se pare, a caracterisată 
acăstă situațiune cornițele Apponyi când repli- 
cândă d-lui Tisza, a disă : „Politica năstră afirmă, 
că voesce pacea, în realitate însă ea ne duce 
totă mai aprăpe de pericululă unui răsboiu. Căci 
Rusia va țină morțișă la ultimatulă ce l’a dată 
Bulgariloră și dăcă aceștia nu se voră supune, va 
urma ocupațiunea, despre care a disă d-lă Tisza, 
că e eschisă și că nu păte fi admisă. Aici este 
dată pricina unui conflictă11.

Dăcă amă voi să credemă pe cuventulă 
„Gazetei de Moscva,11 care dice cu privire la 
declarările generalului Kaulbars, „că ori și ce ar 
face diplomația, voința conducătorului destinului 
Rusiei este neînfrântă,11 atunci eventualitatea con
flictului amintită de cornițele Apponyi este fărte 
apropiată.

Intr’adevără, ar fi și unu lucru de totă greu 
să admitemă, că Rusia va fi partea, care va 
ceda. Dăr după declarațiunile d-lui Tisza nici 
Austro-Ungaria nu mai este dispusă a face noue 
concesiuni Rusiei în peninsula balcanică, ba este 
chiar decisă a pune în cumpănă întrăga ei în- 
fluință, spre a împedeca stabilirea protectoratului 
rusescă în Bulgaria, care nu e prevăzută în 
tractate.

Marea întrebare este dăcă, Austro-Ungaria e 
decisă a risca răsboiulă cu Rusia pentru reali- 
sarea acestui programă ală desvoltării autono
mice a stateloră mici din Balcani? Voindă a 
judeca după limbagiulă în care suntă soriși ar- 
âculii foiloră maghiare, amă trebui să credemă 
că răsboiulă este în ajună de-a isbucni. Cu mai 
multă moderațiune și liniște se esprimă organele 
ministeriului de esterne din Viena, accentuândă 
scopurile identice ale puteriloră semnatare și 
continuarea alianței monarchiei năstre cu Ger
mania.

Bine, că alianța austro-germană se continuă, 
dăr cum și în ce modă? Ce va face principele 
de Bismark spre a ușura Austro-Ungariei reali- 
sarea programului ei ? — Hic Rhodus, hic 
salta. Fărte nemeritu judecă situațiunea „Mor- 
ning Post11 din Londra, scriindă următărele:

„Principele Bismark pdte împiedeca confla- 
grațiunea europănă numai sprijinindă Austro- 
Ungaria. Anglia nu păte să trimătă flota ei 
peste Balcani; o altă putere trebue să susțină 
acolo pacea. Noi Englesii privimă la Germania; 
dică Bismarck va remâne cu totulă neutrală resbo- 
iîtlă va fi neîncungiurabilă. Viitorulă celă mai de 
aprăpe ală Europei se va decide în Berlină. 
Dăcă Bismarck va sprijini Austro-Ungaria, atunci 
cooperarea leală a Angliei este sigură.11

Pătra din vârfulă muntelui s’a pusă în miș
care și Dumnedeu scie ce sărituri va mai face 
pănă se va opri.

Pressa și crisa bulgară.
„Standard11, făiă oficiăsă englesă, scrie ur- 

mătărele:
Ni se impută, că Anglia n’a căutată seriosă aliațî 

și că nisuesce a împinge pe alte puteri să combată pe 
Rusia. Acăstă insinuațiune e departe de țintă, dăr se 
înțelege dăcă se observă, că alianțe pentru ună scopă 
numai atunci se potă ave, când puterea ce le caută e 
gata a face stranie contraconcesiunl. Așa se aude, că Ita
lia ar fi gata să participe la o coalițiune contra Rusiei, 
dăcă pentru acăsta i s’ară promite Trientulii, Triestulu 
și Tripolisulu. Ar pută ore lordulă Salisbury să pro
mită Italiei o asemenea recompensă? La alianțe atâtă 
de scumpe nu se păte gândi. In acestu sensu e adevă
rată, că Anglia de dragulă Turciei și Bulgariei n’a cău
tată aliată, pentrucă nu putemă lua angagiamente ca 
cele de susă. Și apoi fiăcare putere europănă nu e în 
clară cu politica sa, fiindcă fiăcare din ele respinge par
tea de lucru ce cade asupră’i. Foile lui Bismarck ne-au 
imputată, că dăcă Rusia nu întâmpină în procederea sa 
față cu Bulgaria resistență, de vină e Anglia, care se 
spăriă de o întreprindere seriăsă și vrea să evite orice 
jertfă. 0 spunemă sinceră, că și Anglia totă așa cugetă 
despre Germania, cum cugetă pressa acesteia despre noi. 
Nu vremă să punemă pe alții a lupta pentru Anglia, dăr 
încă nu vremă ca noi să apărămă singuri interese ce 
atingă pe tăte celelalte puteri.

Știrea corespondentului parisiană ală diarului »Kreuz- 
zeitung' privităre la declarațiunile unui diplomată ru
sescă, care a făcută o călătoria în miacjă-cji, e intere
santă. La întrebarea, dăcă Rusia va ocupa Bulgaria în 
casă când actualulă guvernă, care este favorabilă prin
cipelui de Battenberg, va mai dura, elă a răspunsă că 
nu, dăr atunci Țarulă ar trebui să retragă Bulgariei pro- 
tecțiunea și ajutorulă ei bănescă. La observația cores
pondentului că Rusia ar trebui să câștige Bulgaria pen
tru motive politice, Rusulu a respunsu că cestiunea Ori
entului trebue resolvată la Viena; prin Viena e drumulu 
Rusiei spre Constantinopolu. Câtă timpă împăratulă Wil- 
helm trăesce, Rusia va fi mai liniștită; mai târziu însă 
tăte relațiunele dintre statele europene se voră schimba

Din dieta ungară.
Ședința dela 29 Septemvre. Se desbate proiectulă 

privitorii la prelungirea convenției vamale și comerciale 
cu Austria.

Referentulă Ludovică Lang arată folăsele ce aduce 
acăstă convențiune Ungariei. Esportulă a sporită, impor- 
tulă nu. Convenția a desvoltată viăța năstră economică. 
Acum, când țără după țeră ne închidă piețele, piăța Aus
triei e de o îndoită însemnătate. Răspuncjendă deputa
tului Enyedi, care a dată votă separată, cerândă ca să 
se separe teritoriulă vamală și Ungaria să facă politică 
vamală independentă, referentulă dice că teritoriulă vamală 
comună e avantagiosă Ungariei. Mai tăte puterile ur- 
mărescă tendințe protecționiste, prin urmare unde mai 
putemă noi esporta? Enyedi dice, că trebue să cedămă 
față cu România. E întrebare, dăcă se păte risca în- 
tr’ună documentă oficială, cum e votulă separată ală 
unuia, acăstă afirmare. (0 voce din stânga estremă: Nu 
noi, ci Austria!) Viitorulă va arăta, că în lupta cu Ro
mânia nu monarhia va trebui să depună armele. Orato- 
rulu recomandă proiectulă spre primire.

Luca Enyedi constată că în guvernă a decăzută 
simțulă pentru politica națională, pentrucă acum laudă 
alianța vamală, pe când în 1878 o denunțase. Espor
tulă de cereale a scăzută de atunci cu jumătate, celă de 
făina aprope cu trei sferturi. Germania a deschisă gra
nițele sale pentru productele economice din Rusia și Ame
rica, 6r pentru ale năstre le-a închisă, așa că esportulă 
nostru a scăzută dela 80 la 16°/0- Austria e vinovată 
de tendințele protecționiste. Numai ună teritoriu vamală 
independentă ne aduce folăse, căci Austria consumă pu
țină dela noi. Oratorulă respinge proiectulă și recomandă 
spre primire votulă său.

Contele Albertă Apponyi dlice că politica comercială 
a Ungariei nu satisface intereseloră economice. Ungaria nu 
e compensată pentru sarcinele ce i se impună. Elă nu 
impărtășesce temerile că fiindă teritoriu vamală separată 
s’ar putea nasce răsboiu vamală între două state care au 
acelașă monarhă și unde corăna are atâta putere. Prin 
proiectulă de față nu se ține sămă de interesele țării, 
consumentulă e încărcată cu sarcine mari, fără ca pro- 
ducentulă să fiă compensată. Sistemulă de atjl ală dă- 
riloră indirecte îngreuiază desvoltarea industriei econo
mice. Teritoriulă vamală comună e vătămătoră. Așa 
nu putemă noi sana răulă nostru financiară. Oratorulă 
nu păte vota proiectulă. Presintă o moțiune subscrisă 
de mai mulțl deputațî în sensulă, ca guvernulă să de
nunțe convenția vamală și comercială și să intre în nouă 
tractărl cu celă din Viena, raportândă dietei resultatele.

Aci se întrerupe desbaterea și urmâză interpela- 
tiunile.
9

Bela Koomjthy: Vrâu să interpeleză pe on. minis
tru președinte asupra unui regretabilă casă, care face 
să i se suie sângele în față oricărui Ungură onestă și 
care numai o națiune lașă și ună guvernă lașă îlă 
pote suferi. Hotărîrea tribunalului militară și disposi- 
țiunea ministrului de răsboiu în afacerea Herbert este 
cea mai brutală vătămare a constituțiunii și acăstă 
procedere a lovită, în numele onărei, onărea în 
față Decă acelă tribunală de onore în contra art. de 
lege XL din 1868 trage la bara sa pe unulă ce nu se 
află în serviciu militară activă și dăcă pe temeiulă a- 
cestei sentințe a acestui tribunală de onăre, care nu me
rită acestă nume (Așa e! în stânga estremă) ministrul ă 
comună de răsboiu degradâză pe acestă individă din 
rangulă de ofițeră în reservă, atunci credă că nu esistă 
Ungură onestă, afară numai dăcă e sufletă de sclavă, 
care să nu se revolte în interiorulă său. In numele o- 
nârei s’a lovită onărea’n față, fiindcă a fostă despoiată 
de rangulă de ofițeră ună Ungură, care s’a esprimată 
așa, precum era datoria lui să se esprime, âr pe acela, 
care l’a denunțată, bătendă în retragere ca ună Jașă, 
căci cătră persăna lui s’a adresată, îlă declară demnă 
de ciucurele de ofițeră. Herbert a protestată contra 
tribunalului de onăre, care l’a declarată vinovată de 
vătămare adusă onOrei statului ofițerescă și ministrulă 
l’a degradată. Ce a făcută Herbert? A c^isă aceea ce 
a (jisă ministru-președinte în parlamentă. (Așa e ! în 
stânga estremă), că procederea lui Janski a fostă fără 
tactă, numai câtă Herbert e și acum de acâstă con
vingere. Că a (fisă și aceea, că trebue goniți cu bi
ciușca de câni pe aceia, cari ofensâză națiunea, asta-i 
fărte naturală. Ori doră e vr’ună Ungură care ar Qice, 
că față cu aceia, cari mănâncă pânea și’șl primescă le
furile aci, și suntă destulă de nerușinați a ofensa na
țiunea, altfelă să se procedă ! (Așa e! în stânga estremă). 
Aci pe masa camerei zacă petițiunile cetățeniloră și muni- 
cipieloră în contra procederii ilegale a armatei comune și 
ceră înființarea armatei ungurescl independente. Casulă din 
cestiune dovedesce. că nu putemă privi armata comună
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fiindă afacerea pendinte, nici ună guvernă din lume n’ar 
pute răspunde, fără a vătăma interesele statului și fără 
a călca cele mai sfinte datorii ale sale.

Premițendă acestea, n’amă intențiunea a deseproba 
âceste întrebări ce mi s’au pusă, nici a refusa să dau 
o declarațiune asupra direcțiunei politicei esterne, ob
servate seu ce ar obsnrva-o în viitoră în acăstă cestiune 
monarchia austro-ungară; socotescă însă că e neensară, 
să arătă deosebirea ce esistă între aceea ce pâte întreba
și Aorbi ună deputată, aibă elă rrlcâtu de mare vâdă,
și între aceea ce e permisă nnui guvernă se respundă,
dâcă — precum de sigură e casulă de țață — amândoi
urmăreseă scopulu: a folosi, er nu a strica intereloră 
geneaale. (Aprobări.)

Din cele dise urmâză de sine, că nu voiu răspunde 
separată la fiăcare întrebare, ci voiu ftce o declarațiune 
generală; asupra unoră întrebări însă mă voîu esprima.

In prima liniă respingă bănuiala, că ministerulă a- 
faceriloru nâstre esterne ar fi prevedutu depunerea prin
țului Alexandru ală Bulgariei siu că ar d avută mai 
dinainte cunoscință despre atentatulă comisă contra prin
țului Alexandru și că Var fi aprobată, fiă sub orice con- 
dițiuni. (Vii aplause.) Despre acestea, precum și despre 
cele întâmplate în urmă totă așa de puțină a putută sci 
ministerulă de esterne, ca și despre aceea, că prințulă 
Alexandru, precum reese din telegrama sa, îșl consideră 
corâna sa ca primită directă dela Țarulă și că remâ- 
nerea sa șl-o va face dependentă de consimțămân- 
tulă lui.

Nu esistă nici o învoială între guvernulă nostru și 
între Rusia cu privire la vr’o infiuință ce ar fi să do- 
mineze și se esercite în partea ostică seu vestică a pe
ninsulei balcanice. (Vii aplause’n drâpta) și astfelă nici 
de vre-o condițiune nu s’a putută lega acâsta. Posițiunea 
dată monarchiei prin tractatulă dela Berlină, posițiune 
la care ținemă strînsu, menținendu-se hotărîrile acelui 
tractată corăspunde cu totulă îndestulitoră intereseloră 
nostre.

Din partea ministerului nostru comună ală aface- 
riloră esterne ce e dreptă s’a avertisată de prâ grăbi
tele hotărîrl și de consecințele loră în ce privesce pe 
conjurații contra prințului Alexandru, și acâsta chiar în 
interesulă Bulgariei, nu s’a făcută însS nici ună demersă 
pentru protegiarea și în interesulu urditoriloră atenta
tului din Sofia. (Vii aplause’n drăpta, mișcare ’n stânga.) 

frecă acum la declarațiunea ce ml-arn propusă s’o 
facă. încă în 1868 am avută ocasiune a’mî esprima pă
rerea mea individuală asupra cestiunii orientale, și anume 
asupra evenimenteloră ce s’ară ivi acolo. Am disă că, 
făcendu-se acolo schimbări, interesele nostre ară pretinde", 
ca poporațiunile ce trăescă acolo se se formeze în state 
de sine stătătdre, corespunzător ăi individualității loră. 
(Aprobări generale). In acordă cu oficiulă nostru de es
terne sunt de părere, că acăstă corăspunde și adi inte
reseloră monarhiei (Aprobări în drăpta) și că monarhia, 
respingendă dela sine orice pofte de întindere slm de cu
cerire, nisuința ei trebue îndreptată cu tâtă influința ei 
într’acolo: d'a promova desvoltarea de sine stătătâre a 
acoloră state (Vii aprobări generale) și d’a împedeca sta
bilirea neesistentă în tractate a unui protectorată, său in
fluențe permanente a vre-unei singure puteri străine. (A- 
probărl generale).

In raporturile nâstre de alianță cătrăputerile stră
ine nu s’a ivită nici o schimbare, ci continuă a esistă 
neschimbate, așa precum le-a definită ministrulă comună 
de esterne în delegațiunl.

Cu Germania stămă și adi pe basa cea veche, și 
tocmai de aceea nu trebue să ne’ndoimă că, ținendăsâmă 
de condițiunile reciproce de esistență, uniți le vomă și 
pută apăra, fără a periclita pacea generală.

Din parte-ne considerămă actulă de pace din Ber
lină, deși în unele cașuri, dintre care celă cu urmări mai 
grave a fostă celă ivită în anulă trecută în Rumelia os
tică, a fostă vătămată, ca fiindă și astădi în putere și 
ca unulă ce trebue menținută-, și nici nu ni s’a făcută 
cunoscută din partea vre-uneia din celelalte puteri ună 
punctă de vedere contrară. Guvernulă ține strînsă la ve
derile de repețite ori esprimate, că după tractatele esis
tente, în casă că Turcia nu’șl reclamă dreptulă său, ni
menea altulă nu este îndreptățită la o intervenire armată 
unilaterală seu la stabilirea unui protectorată în penin
sula balcanică; că peste totă orice schimbare în rapor
turile de dreptă publică seu de putere ale țăriloră bal
canice numai în înțelegere cu puterile semnatare ale trac
tatului din Berlină se pote întâmpla. (Aprobări în drâpfa.

Acestea suntă liniamentele generale ale nisuinței 
nâstre, ală cărei succesă dorimă și sperămă să-lă ob- 
ținemă în înțelegere cu puterile fără a se turbura pacea. 
Ajungerea la acâstă țintă nu o vomă periclita prin de- 
clarațiunl și cuvinte prâ timpurii; spre acestă țintă vomă 
lucra cu liniște și moderațiune îndoită necesară în tim
puri critice, der totodată cu tâtă seriositatea și hotărîrea. 
(Vii aprobări în drâpta.) Rogă a se lua răspunsulă meu 
a cunoscință. (îndelungate aplause în drâpta.)

ca apărătâre a patriei și constituțiunei nostre, căci profită de 
ori ce ocasiune a insulta națiunea și a călca în piciâre legile 
ei (Așa e! în stânga estremă.) Iritațiunea e aiâtfl de mare 
încâtă a trebuită corona sâ liniștâscă spiritele printr’unO 
autografă. Condamnă hotărîrea tribunalului de onore 
militară căci precum sunt informată, regulamentulă 
prevede că numai oficerii de reservă în uniformă potă 
comite o vătămare a onârei statului oficerescă. Dâr mi
litarii noștri nu respectă legile, căci represintă țeluri 
contrare nouă. In autografă se dice, că spiritulă ar
matei trebue să fiă acela ală supremului comandantă. 
Dâcâ urmărimă contravențiunile dilnice ale armatei co
mune, care ne face să’i simțimă puterea, nu trebue ore 
să ne întrebămă : care este desmerdatulă spirită ală pră 
înaltului comandantă seu ală militarilor O ? (Așa e! în 
stânga estremă)

Președintele: Rogă pe d. duputată să nu tragă, 
din greșeli singuratice conclusium, care ară pută prici- 
nui, neințelegeri. (Aprobări).

Bela Komjathy: voiu cita fapte. Ună colonelă tă- 
vălesce stindardula națională și avansâză. Doi lași ofi
țeri armați pătrundă în locuința unui omă nearmată, 
îlă schinginescă, și unulă rămâne în rangu'ă de oficeră 
er celălaltă capătă postă cu lâfă. Ună oficeră superioră 
profanăză serbarea plină de pietate a națiunei, încunu- 
nândă mormentulă inimicului națiunei, și avanseză fără 
să’i vină rândula. Ună altă oficeră a eiocârtită în Raab 
p’ună bărbată de 80 de ani și nici nu e trasă la răs 
pundere. Ună oficeră, născută Ungură, se degradeză 
fiindcă a tă n’ar pute lupta contra patriei sale.
Ună ală oficeră, care se află între noi, Paulă Hoitsy, e 
degradată, fiind că a scrisă ca diaristă articule care 
n’au plăcută d-Ioră oficeri. Din tâte acestea resultă, că 
armata nostră comună, pentru care aducemă atâtă de 
colosale jertfe spre a umplâ pântecele unui molohă ne- 
sățiosă (Vii aprobări în stânga estremă) are spiritulă ve- 
chei armate austriaco, care a sciută să biciuâscă femeile 
sâ esecute, dâr niciodată să învingă. (Vii aprobări în 
stânga estremă.) In prima liniă e vinovată de acestea 
națiunea ungurăscă, mai alesă guvernulă ungurescă, care 
nicl-odală n’a putută obține satisfacțiune națiunei și cân- 
sideră dorințele militarului totdâuna ca porunci. Ivirea 
unui singură oficeră pote zăpăci întregă ministeriulă 
Dovadă oprirea conductului cu torțe în Cinci-Biserici. 
Noi avemă constituțiune numai câtă timpă le va placea 
acelorQ domni (Vii aplause în stânga estremă), numai 
câtă timpă ne vomă înjosi a fi instrumentele scopuriloră 
loră. Dâcă guvernulă n’are curagiulă a procura satisfacțiu
ne națiunei, atunci nu pote ocupa acelă locă, 6r o națiune, 
care mai are încredera într’ună astfelă de guvernă, merită 
să fiă astfelă batjocurită. Oratorulă întrebă, dâcă minis 
tru-președinte are cunoscință de casulă din CincI-BisericI 
seu, neavendO, decă va cerceta ? Are de gândă să facă 
a se anula sentința și a se evita pe viitorii asemenea 
abusuri ?

Ministrulă Tisza spune, că va răspunde la interpe- 
lațiune altă dată, dăr protesteză în contra întrebuințării 
ăstora felă de cuvinte în cameră, care ofensâză una din 
instituțiunile nostre constituționale, armata comună. 
(Larmă în stânga estremă, vii aprobări în drăpta.) Pro- 
testăză și în contra afirmării, că în autografă nu se 
spune care e spiritulă armatei. Acolo se dice, că acestă 
spirită constă în împlinirea datoriilorO, sub care cade 
și scutulă legiloră și constituțiunii esistente. (Larmă în 
stânga estremă, aprobări în drăpa.)

Bela Komjathy observă că n’a vrută să insulte 
armata comună, din contră e convinsă că ea e capabilă 
să’mplinăscă și acele datorii, de care a vorbită ministru- 
președinte.

Desideriu Szilagyi interpelăză în cestiunea bulgară, 
ca să se dea și mai amănunțite lămuriri. Ceea ce face 
acolo generalulă Kaulbars nu se potrivesce cu modesta 
măsură a independenței unei țări. (Așa e 1 în stânga și 
în drăpta estremă.) Se nasce întrebarea, că mai esistă 
tractatulă din Berlină, căci noi nu putemă permite din 
partea unei puteri o schimbare unilaterală, care nu se 
împacă cu posițiunea nostră de mare putere și cu sigu
ranța granițeloră nostre. (Aprobări în centru.) Politica 
năstră esterioră e de natură a provoca cea mai mare 
neliniște în patria nostră. Pănă acum amă căutată să ne 
asigurămă în peninsula balcanică buni ^cinl său să pro- 
tegiămă formațiuni de state, care să eschidă vr’o agre
siune a vreunei mari puteri, (Aprobări generale.) Noi nu 
vremă să neîntindemă în Orienta, dorimă a respecta in
dependența miceloră țări ce s’au formată acolo (Așa este 1) 
și libertatea legăturiloră culturale și economice cu ele 
să o susținemă, nu prin forță și vicleșugă, ci prin 
cultivarea pacinică și binevoităre a intereseloră reciproce. 
De aceea întrebă pe ministru-președinte: socotesce gu- 
vernulă că se unesce cu hotărîrile tractatului de Berlină, 
ca Bulgaria să se supună de faptă protectoratului numai 
unei singure puteri semnatare, anume Rusiei? e de acordă 
guvernulă cu comunicările pressei germane, ce se dice a 
fi ofiiciose, și corăspundă ele politicei nâstre orientale, 
că adecă sfera de interese a Austro-Ungariei în penin
sula balcanică ar fi teritorială delimitată, că Bulgaria și 
Rumelia nu cadă în acăstă sferă de interese, și prin ur
mare evenimentele de acolo nu vatămă interesele nostre, 
zăcândă punctulă de greutate pe importanta cale comer
cială ce duce spre Marea egeică?

Ședința dela 30 Șeptemvre. Se continuă desbaterile 
asupra convențiunei vamale și comerciale.

Eugen Gaal sprijinesce propunerea de eri a lui 
Apponyi. Cere ca decă convenția se ’ncheiă, să se țină 
sămă de interesele Ungariei; acesta să aibă mână liberă 
în politica comercială și în ce privesce darea pe con
sumă. Proiectulă îlă respinge oratorulă și ’șl esprimă 
dorința ca raportulă Ungariei cătră Austria să se regu
leze în modulă cum e între Șvedia și Norvegia.

Aci se întrerupe desbaterea și urmâză 
Respunsulu la interpelări

Ministru-președinte Tisza: Onorată Cameră! Patru 
interpelâțiun'I am înaintea mea în cestiunea bulgară cu 
ună mare numără de întrebări; la unele din acestea,

SOIRILE PILEI.
Ministrulă ungurescă de comerțu și comunicația a 

prelungită pănă în Martie 18g7 terminulă pentru a în
văța funcționarii căiloră ferate de stată ung. limba ma
ghiară. După acestă termină, funcționarii cari nu sciu 
unguresce, vorît fi înlăturați fără considerare. — Negre
șită, trenurile nu po ă merge dâcă nu le dai comanda 
pe unguresce.

—x—
Contele Paulă Festetics, despre care amă comuni

cată, că a pălmuită pe redactorulă Regnier -lela »Frem- 
denblat,“ a fostă condamnată de judecătoria cercuală 
Alsergrund din Viena la 150 fl. amendă, eventuală la 
3 ijile aresfă. Festetics a depusa Imediată amenda, ce- 
rându-și și scuse de fapta sa, ce cpce a comis’o în
tr’ună momentă de iritațiune. De altmintrelea se scie 
că contele Festetics ’șî-a primită îndărătă palma și a 
fostă dată în brânci afară din locuința lui Regnier, așa 
că la ușă a și căzută. Acâsta s’a dovedită prin martori.

—x—
In Racoșă-Cristură s’a ivită difterita. Mai multe 

persone au murită.
—x—

Ni se scriu din comitatulă Solnocă-Dobâca urmă- 
târele: *Păpușoiulă (cucuruzul) rămasă de ghiață începe 
a se culege pe ici pe colea și promite mai puțină ca în 
anulă trecută. Celă sămănată pre lângă păduri e stri
cată rău de mistreți. Ore cândă *Bva rădica guvernulă 
taxa cea mare pusă pe pusei, ca să ne putemă apăra 
bucatele de fiarăle sălbatece? — h«.

—x—
Istorica Catedrală dela Curtea de Argeșă, monu- 

mentă de o rară frumsețe, se va înaugura la 5 Octom- 
vre în presența Regelui și Reginei României. La 6 Oc- 
tomvre se va pune temelia palatului episcopală d’acolo. 
Ca odoră pentru catedrală, Regina a scrisă Evangelia cu 
mâua sa, depuindă multă artă și o răbdare nemărginită, 
scrie „Răsboiulă“. T6tă Evangelia este scrisă cu litere 
latine vechi în diferite colori, avendă împrejură chena- 
rurl arăbesc!, care diferă unulă de altulă atâtă prin 
împletituri câtă și prin colori. Evangelia cu legătura ei 
de argintă lucrată în mozaică, cu popitra și pola de pe 
densa, va fi gata în diua sfințirii Catedralei și dusă de 
însăși Regina, care va dărui bisericei acestă frumosă 
odoră.

După cum spune „Gaz. Buzăului, < manevrele cava
leriei române au intrată în fasa cea mai seriâsă. Acum 
Cavaleria lucrâză pe brigade. De ieri s’a începută șcâla 
de devisiă. La 21 ale curentei întregulă corpă va porni 
în marșă regulată la MărășeștI, unde trebue sâ ejungă 
în patru dile, âr de acolo se va întorce în marși de re- 
sistență numai în două dile. Bateriile de artileriă ce 
suntă destinate a coopera cu cavaleria la aceste mane
vre, au începută deja să sosâscă în garnisână. Cavaleria 
permanentă concentrată la Slobozia va veni asemenea 
în Buzău după 24 Șeptemvre. Pănă alaltăerl nu amă 
avută să înregistrămă nici ună accidentă pe câmpulă 
manevrelorO, și eramă forte fericiți; alaltăieri însă pe 
când Regimentulă 10 de călărași făcea o evoluțiune, 
cabală d-lui Sub-locot. Bârsană fiind epileptică i-a venită 
accesulă și a cădhlă cu d-sa scrântindu’i amândouă pi- 
ciorele. D-nula Bârsană putea să fiă chiară mortă, căci 
plutonulă ce comanda a trecută cu caii peste corpultt 
d-sale, dâr din fericire a scăpata ca prin minune și a 
fostă atâtă de bravă, încâtă a încălecată din nou, dâr 
d-nulă generală, observândă acâsta, a ordonată să fiă 
evacuată. Ieri s’a mai întâmplată încă o nenorocire : 
Ună soldată din regimentulă 7 de călărași, cătjlândă cu 
calula, șî-a spintecata barba.

—x—
„Telegrafula din BucurescI scrie: In poligonula de 

a CotrocenI, în apropierea celoră două cupole, artileria 
construesce o escarpă de (jlidă pentru esperiențele de 
tragere în breșă. In acestă scopă s’a construită o ba- 
teriă de asedia la o distanță de peste 2000 metri, din 
care se va trage cu tunuri de asediu sistemă de Bange 
Krupp, Armstrong și cu mortiere. In același poligonă, 
ucrările de campaniă, esecutate anulă acesta de regimen- 

tulă de geniu, suntă aprâpe terminate.
—x—

Astă sâră, Luni, trupa teatrală germană a d-lui 
Dorn va da o representaținne festivă, din incidentală 
serbărei onomastice Maiestății Sale monarhului nostru. Se 
va juca „Die goldene Spinne,“ comediă în 4 acte de 
Schonthan.

O broșură în contra armatei.
pilele acestea a apărută de Otto Wigand în Lipsea 

o broșură întitulată: «Puterea armată a Austro-Ungariei 
în ora a 12-ea“. In introducere se (jice, că autorulă 
cărții este ună ofițeră înaltă austro-ungară, care ser- 
vesce activa în armată.

Broșura din vorbă critică în modul celă mai aspru ap-
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tiludinea armatei austro-ungare față cu cerințele răsboi- 
nice de astăzi, condamnă activitatea ministrului de răs- 
boiu Bylandt Rheidt, precum și organisațiunea actuală 
a armatei. Stările in armata austro-ungară — se dice 
în broșură — suntă cu totulă deplorabile cu tote că 
dela Koniggrătz încăce s’au cheltuită pentru regenerarea 
și reorganisarea ei mai multă ca două miliarde. „Pu- 
temă să afirmămă", se dice în broșură, Jără sfielă, că 
nu esistă nici ună ofițeră de stată major, care să cu- 
născă pe deplină organisațiunea armatei după legăturile 
ei interne, fiindcă nu esistă adl „legătură între diferitele 
arme și institute.*

In capitlulă »Orientarea politică' în cestiunea ar
matei autorulă se dă pe față ca ună mare amică a!ă 
Unguriloră. Elă împută armatei că ar ave ună spirită 
neconstituțională și anti-maghiară, pe când ar trebui să 
fiă cu mare considerare cătră Ungaria, care e buriculă 
monarchiei. Câtă pentru ofițeri dice broșura că au o 
spoială dinastică, dăr în limpidă din urmă ideile libe
rale și socialiste au fostă Introduse și în corpulă ofițe- 
riloră. In capitlulă următoră autorulă se silesce a arăta, 
că este cu neputință ca mobilisarea armatei austro-un
gare să se facă cu grabă și în modă punctuală ; arată 
apoi că viitorulă teatru de resbelă, Galiția, este fără for
tărețe și fără căi ferate strategice. Mai departe vorbesce 
despre • impotența conducerei centrale* și trecendă la 
critica armeloră diferite, susține în privința infanteriei, 
că »nicl o armată a Europei nu este așa de defectuosă 
instruită în mânuirea puscei ca cea austro-ungară*.

Fără ’ndoială că broșura memorată cuprinde multe 
esagerărî tendențiăse Noi nu cunoscemă cuprinsulă ei 
întregă, der însăși aparițiunea unei asemenea broșuri în 
Germania ni se pare a fi în timpulă de față ună semnă 
rău pentru viitărele relațiuni dintre Germania și mo- 
narchia nostră, pentrucă nu putemă să nu descoperimă 
ărecare înrudire între ideile propagate de oficioșii d-lui 
Bismarck și între ideile depuse în broșura de mai susă. 

Solnocă-Dobeca, Septemvre 1886.
»Decă căutămă să ne lămurimă în modă scienți- 

fică strînsa legătură între starea materială și cea inte
lectuală a unui poporă, vomă găsi, că materia e mijlo- 
culă și condiția neapărată a desvoltării intelectului.....
De aci resultă numai decâtă, că ori ce poporă, care 
tinde la propășire, trebue mai ânteiu să caute a și asi
gura basa materială pe care se înalță propășirea sa.«

Aceste cuvinte, pe cari le-am cetită într’o foiă 
sciențifică transcarpatină conțină mare adevără! Decă 
vr’o națiune are nevoiă de a-șl asecura basa materială, 
pe care să-și înalțe propășirea sa, atunci de sigură nu 
vomă greși dăcă vomă pune în prima liniă națiunea 
năstră și deschilinită pe Românii din municipiulă Sol
nocă-Dobeca. Etă -- după modesta mea părere — 
cam în ce chipă s’ar pută ajuta acești omeni pe te- 
renulă materială, ca așa mai apoi să devină capabili 
a traduce în faptă simbolulă scrisă cu litere de aură pe 
fruntea mărăță a seclului ală XIX progresii și cultură 
națională:

1. 6menii noștri cu carte — afară de puține es- 
cepțiuni — ar trebui se încete odată de-a remâni con
secvenți în neconsecvințe. E frumosă a păstra suvenirea 
trecutului spre a te oțăli prin densa în lupta presente- 
lui, dăr e durerosă a constata, că la noi acăstă suve
nire nu servesce spre a ne împintena la fapte demne, 
la adevărată și constantă luptă, ci spre a nutri numai 
acelă puerilă diletantismă, care a făcută pe Românulă de 
rendă să esclame: „ce folosă că moșii noștri au fostă 
crai, decă de noi e vai.“

E „vai“ frațiloră, că nu scimă să fimă economi 
și prin urmare rămânemă sărmani. Ună esemplu: »De 
ce n’ai fostă la bală? întrăbă ună individă pe altulă. 
— N’am avută cu ce merge, răspunse ală doilea. — Eu, 
replică celă dântăiu, de Duminecă săra pănă Luni la 11 
ore din cji ni’am veselită ca unu boeră, am spesată 20 
fl. v. a., dăr ce-mi pasă, că-să domnă.* înaltă d.i după 
aceea să întelnescă aceleași persone: »Ei bine, amice, 
dăr atunci de ce nu te faci acționară Ia cutare cassă 
de păstrare, ori celă puțină, de ce nu te prenumerl Ia vr’o 
gazetă românăscă?* — Suntă multe năcazurile, nu pu
temă ajunge la tăte — răspunde celă dânteiu.

E „vai“, căci îmbrățișămă cu mai mare căldură, 
ce-i străină, decâtă ce e ală nostru; o împrejurare acăsta 
ce ăr ne duce la sărăciă. Esemplu: Se face o petre
cere, afli, cum-că o comună așa și așa de mândră și 
numărăsă de dămne și d-șore au împodobit’o cu pre- 
sența loră. Când cercetezi însă după fermecătorulă 
nostru portă națională, te uimesc! numai vătjăndă, că 
din 60—80 Românce numai 5 său 8 suntă îmbrăcate 
rornânesce, — dintre cari ărăși numai 1 ori 2 și-au pre
gătită costumulă cu mâna loră.

In considerarea acestoră anomalii, ce ne sară în 
tote dilele în ochi, pentru clasa ămeniloră cu carte in- 
teligențl ar fi de recomandată a) mai multă cruțare cu 
banii b) mai mare alipire cătră totă ce-i străbună ro- 
mânescă și deschilinită cătră pitoresculă nostru costumă.

Frumăsele năstre ar fi bine să rămână Bomânce nu nu
mai prin graiu ci și prin portă seu îmbrăcăminte. Toa
letele cele elegante îi costă într’ună modă tare simți- 
toră pe bărbați.

Lipsindă ele, lipsindă luxulă, pe care noi Românii 
după datina năstră de-a împrumăta dela alții totă ce-i 
esagerată, — l’am învățată dela străini, banii Româ
nului ar rămână la densul ă și n’ar trece în buzunarul ă 
Jidanului, Armânului etc.

2. Decă voimă a ne asigura o basă materială mai 
solidă ne trebue o îngrijire mai bună și-o incuragiare a 
clasei producStâre pe care la noi o formiză poporulă 
agronomii. La națiunile mai avute ca noi, și prin ur
mare mai culte, bărbați de renume au propusă diferite 
sisteme de economiă națională. Așa au fostă Colbert 
ministru în Francia; Francois Quesnay, mediculă lui Lu- 
dovică XV; Voltaire; I. Ia^ob Moser; Dr. Fr. List s. a 
Mă voiu mărgini a espune simburele acelui sistemă eco
nomică, care — după părerea mea — pole fi aplicată 
la Românii din cestiune cu mai multă folosă. — Adam 
Smith — englesă — a publicată la anulă 5776 ună 
studiu economică: „Scrutări despre natura și căușele 
avuției naționali". Etă în enunclionă ce scrie eruditulă 
englesă în opulă său: „Lucrulu e elementulă din care 
vine producțiunea și înmulțirea s&u sporirea averei na
ționali, fiă apoi lucrulă aplicată la ori și ce ramă de 
producțiune.... Avuția unei națiuni constă în suma tutu- 
roru obiecteloru, ce servescă spre implerea golului și de- 
lăturarea lipseloră omului. Mai avută și mai sigură în 
averea sa e aceea națiune, care scie lucra mai multă, ori 
disă mai bine, care scie lucra mai, bine spre a produce 
obiecte mai multe, care suntă alese spre delăturarea lip- 
seloru omului“. .

Așaderă lucrulă și număr •luCți’nlă ne păte eman
cipa de sărăciă, Der, minunea nfinuneloră, Românulă 
în tăte ramurile de producține pe cari le-a îmbrățișată 
și desc-h'linită în agronomia e fărte activă și totuși e 
mai săracă decâtă alții! E mai săracă, căci tăcăndă de 
vitregitățile timpului venite peste capul'j lui, ne amă pă 
răsită noi pe noi, lăsându-ne frate pe frate pe mâna în- 
șelătoriloră, cari monopolisăză apoi pe sema loră hărnicia 
Românului. De mai mulți ani bagă de sămă că in cu
tare sată vine ună Judă spurcată de săracă ; trecă câțiva 
ani și apoi să vedl,.. colo la mijlocă de sată Juda-i pu
tredă de găzdacă. Gesvheft-ulă cu alcoholă durere e prea 
cunoscută, der afară de aceea mai facă ămenii de pănura 
Jidanului și alte apucături. Nu arareori întâlnesce ochiulă 
sentinelei Românismului pe tabla jidanului câte 10 fl. 
pentru brațe tinere. Ficiorii și fetele satului lucră la Jidan 
pentrucă acesta cu câțiva florinașl le-a băgată peste 
vără ună «cârțălău* ca să joce. Acesta e ună casă din 
altele nenumărate. Câtă sărăciă și pagubă are sătulă de 
aci. Spre împedecarea acestoră abusurl ar trebui să pă- 
șăscă junimea și să capaciteze poporulă ca să se ferâscă 
de astfelă de înșelăciuni. Lucre-șî ei unii la alții și 
șă-șl petrăcă în sărbători pe munca loră, ăr nu pe banii 
jidanului, căci îi plătescă îndecită. Asta-i una. A doua 
din incidentulă răsboiului fără sânge cu regatulă vecină 
opidele năstre și pe aci au primită în sînulă loră mai 
mulți profesioniști români emigrați de pe la Brașovă, Si- 
biiu etc. Să i sprijinimă pe aceștia, frațiloră, său vor- 
bindă în limbagiulă economică-națională, clasa română 
consumătâre se-și facă tergulă cu clasa română produce- 
târe, cti profesionistulă și plugarulu română.

Așa legându-șl frate cu frate interesele ne vomă 
perfecționa și vomă merge înainte. Noi prin noi ne 
vomă astupa nevoile și acoperi lipsele câștigăndu-ne cele 
trebuinciăse. Acesta apoi și numai acesta este și păte 
fi economiă națională, din care se derivă bunnlă -său 
averea națională, adecă acele producte ce servescă spre 
împlinirea trebuințeloră unei națiuni.

3. Totă în acăstă direcțiune s’ar pută ajuta multă 
frații mei Români din acestă municipiu prin înființarea 
unei casse de credită și împrumută, nu-mi pasă, fiă chiar 
și în Betleană. Numai voința să nu lipsăscă, susțină cu 
deplină cunoscință de lucru, că avemă cu ce și cu cine. 
Advocații, preoții, fruntașii poporului, bisericele năstre 
cugetândă la densele, ne mângâiă speranța, că în curendă 
voru realisa acăstă ideiă salutară. Așa să fiă!

Primiți d-le Redactoră, espresiunea iubirei ce Vi-o 
păstrăză Romîdeanulă.

Ultime sciri.
Pressa berlinesă neoficibaă se esprimă asu

pra discursului d-lui Tisza în cestiunea bulgară 
in modti mulțumitorii, der nu fără drecare re- 
servă.

„Național Ztg“ recundsce numai, că în ca- 
racterisarea stărei de drepții din peninsula bal
canică Tisza a lovitu cuiulu în eapîî, dăr în 
privința stărei faptice s’a feritu de a trage con- 
secențele practice.

„Berliner Tagblatt“ Țice: Noi din punctă 
de vedere patrioticu-germanu putemu fi mulțu
miți cu răspunsulu d-lui Tisza. Intr’aceea afla

rea păcii europene depinde dela ecoultî, ce-lii 
vorti produce cuvintele lui Tisza la Neva și la 
Moscva.

Organulu „Temps“ din Parisu (jice, că de
clarările d-lui Tisza nu conțină nimicii nou, ni
micii ce s’ar putea aplica Ia situațiunea actuală 
și la faptulu netăgăduitei restabiliri a influinței 
rusesc! în Bulgaria, care s’a mai mărită încă cu 
Rumelia,

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a *Gaz. Trans.*)

SOFIA, 4 Octomvre. — (Scirea „Agenței 
Havas.“) In cercurile rusesci se vorbesce că ne
înțelegerile russo-bulgare se voni da pe față 
prin rechiămarea generalului Kaulbars. Rusia 
în casulu acesta s’ar arăta cu totulu indiferentă 
față cu afacerile bulgare. După o altă versiune 
Rusia se fi intrată deja în vorbă cu puterile 
pentru ocuparea temporală a Bulgariei de cătră 
trupele rusesci, răzimându-se pe necesitatea ce 
pretinde că ar esistă pentru Rusia de a-și re
câștiga acea situațiune în Bulgaria, pe care a 
avut-o înaintea revoluțiunei din Filipopolii și 
contra căreia nici chiară Austro-Ungaria nu a 
protestată niciodată.

Se asigura că cu tdte aceste guvernulă bul
gară va esecuta decisiunile sale. Alegerile se 
voru face în 10 Noemvre a. c. dr Sobrania cea 
mare se va întruni patru-spre-^ece cj.ile după a- 
ceea.

MUNCHEN, 3 Octomvre. — La represen- 
tațiunea de eri în circulă de lemnă s’au dărî- 
mată podinele din loculă rangului ală doilea. 
Numeroși visitatorl au căcjută josă, Panica ce 
amenința a fi generală a înlăturat’o mai alesă 
arcbiducesa Grisela, care strigă publicului: „Fiți 
liniștiți, nu e nici ună periculă!“ Intre răniți 
se sflă și două tinere fete greu rănite.

DIVERSE.
Bărbatule cu doue neveste. — Justiția engleză 

este chemată a judeca în momentulă acesta o afacere 
de bigamiă, ai cărei principali eroi suntă din lumea ar
tistică. Edwin Solomon, compositoră de musică, îndes
tulă de cunoscută, este acusată c’a luată de soțiă în a- 
nulă 1873, la Londra, pe miss Jeana Isaacs, artistă dra
matică, și că apoi a lăsat’o, luândă de nevastă pe o 
domnișoră din America, anume Elena Luisa Leonard. 
Edwin Solomon pretinde, că în momentulă când s’a în
surată cu a doua nevastă, credea pe cea dintâi mârtă. 
Justiția a suspendată cercetarea afacerei pănă ce voră 
sosi nisce martori din Statele Unite, propuși de d. So 
lomon. Acesta e israelită și prima lui soțiă asemenea.

Monștrii.— Fata Nița Dumea din comuna PildescI, 
jndețulă Romană, a născută ună copilă de secsă mascu
lină, avendă buza d’asupra gurei despicată, care despi- 
cătură trece prin gingiă deasupra și prin mijloculă nasu
lui, terminându-se lângă frunte, din care causă copilulă 
nu p6te suge. Atâtă mama câtă și copilulă se află în 
deplină sănătate. In 17 Septemvre fu chemată doctorulă 
spitalului, Caragiani, la o Țigancă din Tecuciu, pentru 
facere. Totulă merse bine pănă ce capulă copilului se 
văcju afară. Mai multă doctorulă nu l’a putută scătecu 
nici ună chipă. Iute fură chemați alți trei medici (d-rii 
Hepites, Sachelarie și Petrașă). După o caznă de câteva 
ceasuri, în care femeea a îndurată cele mai grozave du
reri, văcjură că copilulă avea două capete. Ga să’lă scătă 
trebuiră să’i tae ună capă și o mână. Monstrulă, care 
are și o codă ca de mielă, e Ia spitală In spirtă. Mamă- 
sa n’a murită*.

Podii de ferii sfărâmatii. — Ună hazliu episodă s’a 
întâmplată cu prilegiulă manevreloră din Galiția aprbpe 
de Grodek. Ună cantonieră dela calea ferată zări la ca- 
pătulă podului de feră ună biletrt, pe care era scrisă: 
„Acestă podă a fostă aruncată în aeră cu dinamită*. 
Cantonierulă fu cuprinsă de atâta grâză, încâtă însciință 
stațiunea cea mai de aprâpe, de unde avea să vină tre- 
nulă, despre acăstă nenorocire. Iute se trimise ună in
gineră la fața locului. Care nu fă mirarea acestuia, când 
găsi podulă întregă neatinsă. Lucrulă stă astfelă: bile- 
tulă fusese pusă acolo de ună despărțământă de trupe, 
pentru ca inimiculă să nu trâcă podulă, închipuindu-și-lă 
stricată. Urmarea fu, că trenulă întâr^iâ cu 12 minute, 
er deșteptulă cantonieră fu înfruntată.

Depărtarea peteloru de stearină din postavd seu 
alte lânării. — Udă pe dosulă materiei pata cu apă rece 
și frâcă. Stearina se va curăți îndată și mai bine de 
cum se urma pănă acum punend hârtiă pe pată și fre- 
cândă cu ferulă ferbinte peste densa.

Editorft: Iacobfi Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșianu
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CANCELARIA NE6RDTIU.
în Gherla — Sz. Ujvâr — (Transilvania.)

DESCHIDE ABONAMBMTB FB OULU 1886 LA:
„Amicultl Familiei." piară beletristică și enciclopedicu-literaru cu ilustrațiunl. Va eși în l-a și a 15-a Ji a lunei în numeri 

câte 2—3 c61e; și va publica poesii, romanurl, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticoll scientificî, amănunte de instrucțiune și dis- 
tracțiune ș. a. Prețulă de abonamentu pe anulă întregă e 4 fl. pentru România 10 franci plătibill și în bilete df. bancă și în timbre poștale.

„Preotulă Româliu.“ piară bisericescă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte 23/*—8x/i cdlej și va publica articull din sfera 
tuturoră sciințeloru teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiuni, mai departe studii pedago^ice-didactice și 
scientifice-literare. Prețulă de abonamentă pe anulă întregu e 4 fl., pentru România 10 franci plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștale

Abonauții primesc unele premii de valore și-și potu procura cu prețuri forte reduse tote opurile din ediția ndstră.
—EE Coleetanții p r i ni e s e fi gratis a 1 u patrulea ex e ni p 1 a r u. EE—

acolo au apărutu și se află de vândare:

•s a s s s

Tolu
Biblioteca „Săteanului Românii.11 Cartea I. II., III.,

IV. cuprindă materii tărie interesante și amusante. Pre
țulă la t6le patru 1 fl.; câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I Cuprinde materii 
f<5rte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Carmen Syiva. Prelegere publică tinută în silele 
gimnasiului din Fiume prin Vincențiu Nicoară. prof. 
gimn. Cu portretulă M. S. Regina României. Preț. 15 cr.

Colectă de Recepte din economia, industria, co- 
merciu și chemie, pentru economi, industriași și co- 
mercianțl. Prețulă 50 cr.

Apologiă. Discusiuol filologice ș> istorice maghiare 
privitore la Români, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. Partea I. Paulă Hunfalvy despre cro
nica lui Georgiu Gabr. Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere, 
învederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. Broșura 
1., II., 111. Prețulă broșurii I., II. câte 40 cr.. bro
șura 111. 30 cr. T6te trei împreună c.oslă 1 fl

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. Ee V. G. Borgovană. Prețulă 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta Buticescu. Ună volumă 
de 192 pagine, cuprinde 103 poesii bine aiese și aran- 
giate. Prețulă redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese și ad
notate de Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 
14 c61e. Prețulă 60. cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după Euri- 
pide, tradusă in versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 acte, după Euri- 
pide, tracusă in versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Branda seu nunta fatală. Schițe din emigrarea Iui
Dragoș. Novelă istorică națională. Prețulă 20 cr.

Elu trebue să se insore Novelă de Maria Schwartz, 
traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr.

Calendare pe anulu 1887.
„Caleildarulu Calicului" cu 36 cr. — adausă câte 5 cr. de portopostală.12—20

plăcere, că autorulă la redactarea acestui manuală a 
desvollată multă zelă împreunată cu o rară diligență 
intențiune sinceră însoțită de ună studiu seriosă și în
delungată prin ce s’a făcută demnă de lauda și spriji
nirea publicului română, mai alesă a celoră în prima 
linie interesați, cărora nu hesilămă nici ună momentă 
a-lă recomanda cu (6tă căldura.

Manualu de gramatica limbel române pentru sc6- 
lele poporale in trei cursuri, de Maximă Popă, pro- 
lesoră la giînnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr.

Manualii (le stupăritu, de Joană Costinu. Cu 36 
figuri explicative. Prețuia cu porto francată 70 cr

Puterea amorului. Nuvelă de Paulina C. Z. Ro- 
vinară. Prețuia 20 cr.

Ntimerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann, de Ioană Tanco. Prețuia 30 cr.

Hernian și Dorotea, după W. de Goethe, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morar. Prețuia 50 cr.

Economia pentru scâlele poporale de T. Roșiu. 
Ed. II. Prețuia 30 cr.

Petulantulfi. Comediă în 5 acte, după Aug. Ko- 
tzebue, tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețuia 30 cr.

Probitatea în copilăria. Schiță din sfera educa- 
țiumi, după Ernesl Legouvă, membru ală academiei 
Irancese. Prețulă 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de versuri funebrale, ur
mate de iertăciuni, epilafii ș. a. Prețuia 50 cr.

Tesaurulu dela Petrosa s6u Cloșca cu puii ei de 
aurii. Studiu archiologică, de Dionisiu O. Olinescu. 
Prețulă 20 cr.

îndreptară teoreticii și practică pentru învăță- 
mentulu intuitivă în folosulă eleviloră normali (prepa- 
randiali), ală învelătorilorO și ală altoră bărbați de scoli, 
de V. Gr. Borgovauă. profesorfl preparandia !ă. Gherla. 
Imprimeria „Aurora.- 1885. Prețulă unui exemplară 
cu porto francată 1 fi. 80 cr. Acesta opă cu devisa: 
• Tolă ce putemă arăta, să arălămă prunciloră 1» — 
este dedicată educatoriloră și învățătorilor^, plăpândei 
generațiunî a plăpândei generațiuni a poporului română, 
a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
decâiu pentru vieță. Ediținnea acestui manuală în oc- 
iavă mare cuprintjendo 311 p.ngine, țipară garmondă e 
fnimdsă și tare plăcută ochiului. In modesta nostră li
teratură pedagogică, nu allămă nici ună opO, nici ună 
manuală întocmită după lipsele scoleloră nbstre în mă
sura, în care este acesta: și trebue să constatămă cu I exemplare 5 fl.

..Amiculii Poporului" cu 50 cr. „Noulu Calendaru (le casă" cu 30 cr. și

Cele mai ieftine cărți de rugăciuni:

Miculu Mărgăritar# sufletesc#. Cărticică de ru
găciuni și cântări bisericesc! frumosă ilustrată, pentru 
prunei școlari de ainbe sexele. Cu aprobarea juris- 
dicțiunii sup. bisericescî. Prețulă unui exemplară bro- 
șurată e 15 cr. legală 22 cr. legată in pânză 26 cr.; 
50 de exemplare broșate 6 fl., legale 9 fl., legate în 
pânză 12 fl.; 100 exemplare broșurate 10 fl., legate 
17 fl., legate în pânză 22 11.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe sexele. Cu mai multe ic6ne frumOse. 
Prețulă unui exemplară trimisă franco e 10 cr.; 50 
exemplare 3 II. 100 exemplare 5 fi. (Edițiune pen
tru greco-catolicl și altă edițiune pentru greco-orien- 
tall. Să se noteze: care edițiune să cere.)

Visul# pre sântei vergure Maria, a Născătorei de 
Dumnedeu, urinată de mai multe rugăciuni frumăse. 
Cu mai multe icâne frumose. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; ?0 exemplare 3 fl.; 100 

v. a.

Tipografia ALEXI, Brașovă.



Nr. 213. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Uuraulr. la bar >46 de Viena
din Octomvre it. n. IhhR

Reută de aurrt 4% . . . 104 4')
Rentă de hârtiă 5% . . 92 50 
Împrumutul^ căilord ferate 

ungare.........................—. —
Amortisarea datoriei căi

lor# ferate de ostfl ung. 
(1-ma em isiune) ... 99 30

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi
lor# ferate de ost# ung. 
(3-a emisiune) ....------

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

zmșâ...............................104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104 50
Bonuri rurale transilvane 104 75

Bonuri croato-slavuno . . 104 50 
Despăgubire p. dijma de

vinC ung.............................99.75
Împrumutului cu premiu 

ung. ............................. 120 70
Losurile pentru regularca

Tisei și Scgedinului . 124 25 
Renta de hărtiă austriacă 83 88 
Renta de arg. austr.. . 84 50 
Renta de aurii austr. . .116 85 
Losurile din 1860 . . . 104 44
Ac(iunile băncel austro-

ungare ......................... 861 —
Act. băncel de credittl ung. 286.—
Act. băncel de credi ta austr. 276.— 
Argintuld —. — GalbinI

împărătesc) .................. 5,94
Napoleon-d’orI .... 9.93
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61 50 
Londra 10 Livrea sterliuge 125.45

Cola oticialA dela 21 Septemvre st. v. 1886.

Bursa de Bueuresci.

Curnp. vend.
Renta română (5%). 94— 95—
Renta rom. amort. (5%) 97— 97%

> convert. (6%) 88— 88%
împr. oraș. Buc. (20 fr•) 32— 35 -
Credit fonc. rural (7%) 104— 10 i%

* » » (3%.1 . 87% 87%
• • urban (7%) 100% 101—
» « > (6%) 92— 93—
> • * (3%.) . • 82% 83—

Banca națională a Rom Ani ei 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15.50 15.60
Bancnote austriaco contra aură. . 2.02— 2 03

wsnoHgi j
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Nr. 10662/1886.

Publicatiune.
5

In urma înaltei aprobări se împarte în așa numitulu N o u (lângă 
Brașovă) o areă de 5 jugăre: în 19 parțele, și anume spre scopulă clâ- 
direi locuințeloră de vară. Aceste parțele au ca să se vendă mai multă 
olerențiloră pe cale de licitațiune publică și verbală.

Prețulă de strigare pentru fie-care parțelă, constă t.ăt6re din 400 
stengini cuadrați, este defiptă cu 200 fi. Fie-care mai multă oferente 
este obligată, ca, după înalta aprobare ală resultatului de licitațiune, se 
depună îndată prețulă de cumpărare impuaendu-i-se totdeodată obliga- 
mentulă, ca în decursă de 3 ani, încependă cu diua aprobărei, să-și 
zidească locuința de vară pe parțela cumpărată.

Condițiunile de licitațiune și planulă parțelărei se potă examina 
în 6rele oficidsă la oficiolatulu orășenescu economică. Aceste condițiuni 
și acestă plană se voiă ceti respective ascerne afară de aceea în dina 
de licitațiune.

Licitațiunea se va ținea Joi în 14 Octomvre a. C. înainte de 
prântjă la 9 6re, în casa sfatului și fiă care cumpărătoră are să fiă pro- 
v&Jută cu ună vadiu de 10% din prețulă de strigare pentru fiă-care

rașovă, în 18 Septemvre 1886.

Magistratulu orășenescu.

Schimbare de locală.
Localulu institutului de credită și de economii 

„Albina" filiala BrașovQ se află acum în catulu primu a 
caseloru Jugaiane mai nainte a lui Marosi în piață Ni\ 90,

Ma ■Mori si wlmilft
Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. —cr. 6. 

Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.
Pentru repețiri se ac 6 r d ă u r m ă 16 r e 1 e r a b a t e:

Pentru repețiri de 3— 4 ori • • • • . io° 0
H H W 5— 8 n • • • • 15%
n H H 9—11 n • . . . 20°o
H H H 12—15 n • • • • 30° 0
V H H 16—20 H • • • 40° 0

Dela 20 de repețiri în susă • • • • 50° 0
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-

voiri și reduceri și peste cele înseninate mai susă.


