
GAZETA TRANSILVANIEI.
KEIMViir.NH Fl AIIM IXIM KA'ț II NEAl 

BRAȘU! i . piața mart*  Nr. 22.

*) Guguță sâu Epă.

,GAZETa." IESE ÎN FIECARE DI.

'e una ana 12 Cor., pe șâso luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
KotaiiUft fi Rtriluâtate:

Pe mO 40 fr., pe $6se luni 20 fr.. pe trei luni 10 frauc’.

ANULU L.

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

ANUNTIUBILE:
O seriA garnionda 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Săritori n^franoate n» ie prlmesau. — ■anuiorlptu nu aa retrămltfi.

30. Luni, Marți 10 (22) Februar iu. 1887.

Brașovu, 7 Februariu 1887.
Consternare pe tâtă linia. Foile maghiare 

scuipă focă și pară, șovinișfli cloc.otescfi de mâ- 
îiiă, Tisza stă să se topescă de compătimirea ce 
l’a cuprinsă, er partida „independențiloru“ de
clară urbi et orbi, că nu e solidară în cestiunea 
naționalitățiloru cu Ludovicii Mocsary și că de- 
saprdbă vederile iui.

Cui nu-i place dreptatea, nu-i place să audă 
nici vorbele 6inenilorii drepți.

D-lu Tisza e prea de multă timpi! ministru, 
decâtu ca să mai putemu aștepta dela densulu 
să recunoscă, fiă măcară într’o neînsemnată afa
cere, că n’a lucrată corectă. Tote ce le face 
densulu t.rebue să fiă bune și la loculă loru. căci 
altfelă nu s’ar numi Tisza Kalman.

Necorectu lucrâză numai naționalitățile când 
îi dau pace lui Tisza Kalman și prin a loru ne- 
esplicabilă indolență îi așureză așa de multu câș
tigarea de lauri și triumfuri în urmărirea politi
cei maghiarismului violentă.

Fără îndoielă, numai naționalitățile suntă 
de vină dâcă adi ministrnlă-președinte Tisza nu 
găsesce pentru Mocsary decâtu numai cuvinte de 
compătimire.

Slovacii de pildă îndură tâte lovirile guver- 
nanțiloră unguri în tăcere. Ei nu se mișcă, nu 
protesteză, nu adresâză d-lui Tisza recursuri. A- 
câsta împrejurare îlă întărescc în credința, că 
bine și corectă procede, elă eu organele sale, 
față cu Slovacii. De amărăciunea, ce nu se pro
nunță pe față, Tisza Kalman nu se crede datorii 
a țină sămă. Elu este piă încărcată cu aface
rile statului, decâtă se aibă răgazu a se gândi 
și la (|iua de mâne, la isbuenirea de mai apoi a 
amărăciunei.

De aceea Mocsary, care cere a se lua mă
suri de precauțiune, în locă de mulțumire în
tâmpină din partea d lui Tisza imputarea, că este 
„mai Slovacă decâtă Slovacii/1 este „profetulu 
celoră ce urască rassa maghiară și statuii! „ma
ghiară. “

Răpită de efectulft momentului, Tisza Kal
man nu s’a gândită la sensuliî ce se pâte da 
cuvinteloră sale. Nu s’a gândită că, compăti- 
mindu pe Mocsary, din causa compătimire! ce-o 
nutresce acești! nobilă Ungură pentru sârtea na
ționalitățiloru din țâră, fără să voiescă d-sa com- 
pătimesce și pe naționalități, că n’au atâta com
pătimire pentru statulu ungară și pentru rassa 
maghiară, ca să se desbrace odată de indolența 
loră, să se misce, să facă recursuri și apelațiuni 
în contra acteloru de violență ale guvernului și 
să protesteze în gura mare, spre a deștepta pe 
puternicii dilei din amețâlă și a-le deschide ochii.

Naționalitățile nemaghiare doră voru învăța 
ceva din vorbele lui Tisza și se voru îndrepta. 
Dâră voru renunța în viitori! la umilitorulu și 
sinucidătorulu rolă de a se face, de-a-dreptulO 
său pe cale indirectă, codorisce la toporulă, ce 
are menirea a tăia rădăcinile esistenței loru. 
D6ră nu voru mai rămnî după trista gloria, de 
a li se dice, că loru are să le mulțumâscă Tisza 
rămânerea sa la putere.

Despre declarațiunea partidei „independenți- 
loru“ nu putemu cjice alta, decâtu că acesta par
tidă, care și-a scrisă pe stâgă: independința Un
gariei și totuși refusă de a lua măcară actu de 
dreptele aspirațiunl ale celoră 11 miliâne de ce
tățeni dintre 16, câți locuescu în acestu stată, 
nu merită să întrămu în vorbă seriăsă cu ea.

Nici idea n’au cei din stânga estremă cum 
se dobendesce independința unui stătu poliglotă. 
Nu sciu, seu nu voru să scie, că Statele unite 
americane și Elveția numai așa și-au putută e- 
lupta independența, că n’au identificată inte
resele statului cu interesele unei singure rasse, 
ci au făcută ca tâte popârele locuitâre în stătu 
se se simță bine și acasă în patria loru, căutân- 

du-șl scutulu și mântuirea în libertatea loru 
propria individuală și în unirea forțeloru tutu- 
roră spre apărarea acestei libertăți.

Ce se dicemii de pressa maghiară?
Ea condamnă adi pe unu Mocsary cu ace

iași înverșunare, cu care se răpedise mai ast.ă 
vâră asupra generalului Jansky. in orbia ei pă
timașă ea nu mai cunâsce nici o deosebire.

Organul de căpetenia ală guvernului, „Nem- 
zet,“ merge pănă a dice, că Mocsary cu vorbirea 
sa a păcătuită în contra „patriotismului,“ căci 
fost’au Maghiari, cari au servită interesele aus- 
triace, dâr ca unu Maghiarii se fi servită vreodată 
interesele naționalitățiloru, acâsta pănă la ivirea 
pe scenă a lui Mocsary nu s’a mai pomenită. 
Dâr „Nemzet.“ se mângâie, că Mocsary stă sin
gură între Maghiari cu politica lui și speră, că 
singură va și rămâne.

A spune adevărulu simplu și neîmpedecatu, 
fără falsificare și întorsături iesuitice â la Tisza, 
a face atenți pe conaționalii săi, că grandomania 
ungureseă și prigonirile pornite de guvernă și de 
societatea maghiară în contra coverșitorei maio- 
rități a cetățeniloru espunu statulă în aceste cri
tice timpuri la cele mai mari pelicule, a voi să 
opresc! pe celf; orbă la marginea prăpastiei, unde 
se află, e după „Nemzet“ pecată în contra pa
triotismului !

De aici ar urma, că numai celu ce face con- 
trarulu dela tâte aceste lucră patrioticesce. Dâcă 
cei dela „Nemzet“ vrâu cu totă dinadinsulu să 
se prăvălâscă în prăpastia, mârgă înainte, dâr să 
cruțe celu puțină pe aceia, cari în bună credință 
și din convingere le dau sfatulu să se oprcscă.

Cumcă au fostă Maghiari, cari au servită 
intereselor^ austriace, o seinul fârte bine, ba 
scimu, că și aijl suntă mulți, cu „Nemzet“ în 
frunte, cari servescă mai bine chiar interesele 
Germaniei, decâtu interesele țării loră. Dâr, ca 
să fiă mai mare păcatu a servi interesele cetă
țeniloru statului, decâtu interesele străine, măr- 
turisimă, că acesta nu-o pricepemă. Cu alte cu
vinte, „Nemzet“ dice, că e mai mare păcatu să 
împărțesci pânea cu fratele teu, care lucră și a- 
sudă cu tine într’o brasdă, decâtu cu străinulă.

Acâstă logică numai așa se pâte pricepe, 
dâcă presupunemu, că șoviniștii eu „Nemzet,“ în 
frunte s’au hot.ărîtu a da ori și cui ori ce, nu
mai să nu fiă. constrînși a da, ce e alu naționa- 
litățiloră.

Câtă pentru mângâierea, ce o are „Nemzet“, 
că Mocsary între Unguri stă singură cu politica 
lui de naționalitate, cjicemu:

Poporulă maghiară, care sufere și rabdă cu 
noi dimpreună, se va convinge a(|I mâne, că lin
gușirea vanitâțiloră lui naționale e numai o cursă, 
care nu’lă face nici mai sătulă, nici mai avută, 
nici mai fericită, ci din contră îi impune numai 
sarcine insuportabile; atunci va recunâsce acestă 
poporă, că precum în trecută sub preteestulă 
drepturiloru țării elu îșl vărsa sângele pentru 
privilegiele boeriloru, așa și astăcji muncesce și 
se luptă numai în interesulă celoră ce îi esploa- 
tâză fără milă vanitatea și credulitatea.

Atunci, suntemu convinși, voră afla și ideile 
lui Mocsary nenumărați aderenți între Unguri.

Numai să nu fiă prea târziu !

Scrisbrea deputatului Mocsary.
In conferința ținută la 17 Februarie de clu- 

bulu dietală ală partidei independente și dela 48, 
președintele Daniel Iranyi a cetită următdrea scri- 
sâre, prin care deputatulu Mocsary anunță eșirea 
sa din clubul i! acelei partide, și care a fostă 
luată la cunoscință:

Onorate d-le președinte! In urma resoluțiunei des- 
aprobătâre ce a luat’o clubulă, mă simță nevoită să de
clară, că resemneză a face parte dintre membrii comi
tetului esecutivă și că esă din dubă. Nu potă să nu

) 
observă, că afirmarea cuprinsă în resoluțiune: că punc- 
lulă meu de stadiu în cestiunea naționalitățiloru „stă 
în contradicere diametrală cu programulă partidei,< nu 
o poli! recunâsce ca întemeiată. Partida a declarată la 
mai multe ocasiuni și ârășl de curendă chiar, că (ine 
strînsă la principiele egalității de drepfă. Ei bine, este 
minimulă egalității de dreptu, ca se le țină ’n sima legea 
esistentă față cu naționalitățile — Cu distinsă stimă

________ Ludovic Mocsary.

Desbaterea bugetului cultelorti și in- 
strucțiunei.

In ședin(a dela 15 Februariu a camerei deputați- 
Iorâ din Pesta, ajunse la desbatere bugetulă culteloră 
și instrucțiunei. Raporforulă Al. Orszagli recomandă bu
getulă, cu modificările făcute in cadrulă bugetului, spre 
primire.

Ștefană Leszko, după ce aduce tămâiă lui Trefort, 
că e cultă, că deși bătrână der e plină de putere și ac
tivitate, îșî mai ia ceva indărătă din tămâiă, fiindă că și 
Trefort, ca toți omenii mari, are slăbiciuni neesplicabile. 
Trefortă vrea o națiune cultă, der ca să spână pe cei 
doritori d'a învăța, a inundată scâlele medii cu mulțime 
de cărți școlare, încâtă părinții nu mai birue, și sporesce 
taxa școlară, și fără asta destulă de mare. Școlarii 
suntă prea înpovărați cu materia. Adi se imiteză numai 
sistemulă școlară germană. Ministrului nici că’i pasă a 
cheltui 20—30,000 fl. pentru edificarea unei scdle comu
nale. S’au accentuată cuvintele: scâlă de stată, confesio
nală, comună, .șî s’au cheltuită câtva timpă sume enorme 
pentru cea din urmă, pănă ce în fine s’a făcută de stată. 
Scola de stătu nu corespunde basei religiose-etice a po- 
sitivilății, căci se învăță lucruri contrare moralei. Esistă 
o întreprindere de a edita cărți sub titlulă »Jo konyvek« 
(cărți bune) și aceste cărți se împartă gratis scoleloră 
pe spesele guvernului. Der ce se cuprinde în aceste 
cărți? Se instruâză tinerimea în arta risipei, se istori- 
sesce cum Nicolau Eszterhazy ’și-a cheltuită banii, cum 
a întrebuințată note de câte 1000 fl. ca fidibuse. (Ila
ritate). Situațiunea de a<jî a Ungariei se represintă în 
versuri. Se istorisesce o istoriă despre trei cai, unulă 
șchiopă, unulă grasă și unulă orbă, și se dice că gloaba 
cea șchiopă e poporulă, calulă celă grasă și leneșă e no
bilimea și calulă celă orbă regele. ("Ilaritate/ Seu se 
istorisesce, că regele jâcă cărți, jâcă „Den schwarzen 
Peter*) “ (Ilaritate) și perde mai multă în societate, dâr 
nu face nimică, căci elă îșî va încassa ârășl banii prin 
dări, lntr’ună altă fasciculă se atacă religiunea, pe epis- 
copulă din Vață îlă face, că’i place mai multă pimnița 
decâtă biserica. (Ilaritate). Pâte fi aci vorba de nobili- 
tarea moravuriloră ? Cu acâstă literatură ajunge lu- 
crulă acolo, că tinârulă flăcău se împușcă, fiindă că 
banii de buzunară i-a cheltuită ori iubita l’a lăsată în 
baltă. Asta’i moralulă societății de adi. Ceremă sâ se 
educe poporulă, căci atunci nu va fi disoluțiune, ci bună
stare generală.

Daniel Iranyi <jice, că din miile de milione, ce le- 
a jertfită țera, puțină s’a cheltuită pentru scâlă. E ac
tivă ministrulă, dâr n’a sporită bugetulă, ci a făcută 
chellueli peste bugetă călcândă dreptulă de bugetă ală 
legislativei. Intârijiândă a da scoleloră subvențiunile, a 
adusă numârose comune in perplexitate. Pentru înfiin
țarea de scâle nouâ s’au destinata în bugetă 30,000 fl. 
Suntă însă încă 300 comune, care n’au scâlă și 1750 
comune, care ’șt trimită copii la o scâlă din comuna 
vecină. Unde amă fi adi, dâcă amă fi adusă mai multe 
jertfe pentru scâlă, in locă d’a cuceri provincii, unde e- 
sistența Ungariei e pusă în jocă? Oratorulă impută mi
nistrului, că încă totă întârejiă cu introducerea libertății 
religiose, care e cu atâtă mai necesară, cu câtă ireligi 
ositalea și imoralitatea se lățescă totă mai multă. Nu mai 
merge cu persecuțiunea evului mediu. A<JT mai multă 
ea ori când e necesară concordia între cetățeni, pentru 
ea umără la umără să se potă dedica serviciului patriei. 
(Vii aplause). Oratorulă presintă o moțiune in sensulu 
d’a veni ministrulă cu ună proiectă de lege pentru In
troducerea libertății religiose.
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Ministrulă Irefortil <}ice că bugetulă resortului său 
e potrivită cu finanțele. Ar fi voită și ar fi putută face 
mai multă, decă ar fi dispusă de uvjlâce materiale mai 
mart și de âmenl mai destoinici, lntroducerei libertății 
religiose i se opune oratorulă, eestiunea raporturilor^ de 
căsătoriă însă trebue regulată, căci in afacerile de di
vorța (despărțenia) se întâmplă lucruri, care ruineză îna
intea Europei întregi concepțiunea nâstră de dreptă, re- 
putațiunea nâstră juristică. Cu acesta obiectă se ocupă 
deja ministru de justiția. lntroducerei libertății religiose 
mă opună fiindă că nu vreau să planteză aci nici o 
nouă putere centrifugală. Sunt amică ală libertății con- 
sciinței și acăsta și esistă, căci în acăstă privință nu se 
întrebuințăză nici o violință, nu vreau însă să introducă 
acea libertate, cum e în Anglia, că ună preotă, dăcă a- 
junge în certă cu comuna, închiriază o sală și înteme
iază o nouă sectă, de care în Anglia esistă 156, seu 
vină din afară totă telulă de învățături peiiculose, pre
cum vedemă la NazarenI, cari voescă să întemeieze aci 
francă și liberă secte și biserici. Decă aruncămă o pri
vire in viăța internă a religiuniloră și confesiunilor^ e- 
sistente, găsimă și acolo ceva, ce periclitâză unitatea 
statului ungară. Acesta’i motivulă principală, că sunlă 
contra acestei libertăți religiose generale. Der suntă 
și puncte de vedere culturale. Căci decă îmbucățimă 
societatea din considerațiunl bisericescl seu confesionale, 
nici o parte n’are putere d’a promova orecare scopuri 
confesionale. Acăstă esperință o facemă la IsraelițI 
(Ignaz Zimandv: Nu esistă IsraelițI!) Da, IsraelițI, verba 
ualent usu, Numesee’i cum vreai, e totă una. De când 
s’a făcută ruptura între congresă și Jidovii orlodoxi, 
n’au absolută nici o putere d’a promova multe scopuri 
culturale. Afară de asta nu vreau se lasă a se întemeia 
aci astfelă de secte, in care credința deșartă jdcă rolulă 
celă mai mare. Nu suntă încă la noi stările astfelă, 
incâtă libertatea religiosă să o pulemă suporta fără 
periculă.

Ce privesce sistemulă de instrucțiune ce esistă adi 
în Ungaria, e adoptată, cu mai mari seu mai puține a- 
baterl în tâtă Europa. Și eu l’am găsită introdusă. 
(Ignaz Zimandy: D-ta numai l’ai stricată!) Cundseemă 
defectele acestui sistemă, dâr e mai bine așa decâtă 
să-lă schimbămă mereu. Oratorulă dice că cundsce ș1 
sistemulă celă vechiu și se laudă că a fostă totdâuna 
intre cei dintăiu eminențl. Decă cărțile de scolă costă 
multă, nu e vina lui. Va lua măsuri energice în contra 
faptului, că atâtă de mulțl tineri, cum au în mână testi- 
moniulă de calificațiune, se pună în legătură cu între
prinzători și scriu cărți școlare. Ce privesce taxa șco
lară, In nici o țâră nu e atâtă de mică ca la noi, er 
copii fără mijloce, cari au pornire spre învățătură, suntă 
scutiți de taxă. (Ministrulă, precum se vede, nu scie că 
în România invețămentulă e gratis și pentru celă să
racă și pentru celă bogată. — Red.) Ce privesce îngreu- 
iarea scolariloră, atârnă de tactulă profesorului. Decă 
așă avea mai mulțl bani la disposițiune, de multă așă 
fi înființată ună internată după modelulă scolei normale 
superiore francese, unde profesorii nu numai suntă in- 
struițl, ci și educați. Căci avemă forte buni profesori, der 
durere, suntă și mu Iți cari dau educațiune, pe când ei 
înșiși ar trebui să fiă educați. (Viă ilaritate).

In privința scoleloră comunale și confesionale ob
servă, că ceea ce a avută să ’mi impute d-lă deputată 
nu e așa. Nici odată n’am predicată, că sculele con
fesionale suntă rele, că în loculâ loră trebue să se în
ființeze scâle comunale. Totdeuna am poruncită orga- 
neloru mele să caute, ca scOlele să fiă bune, âr nu să 
schimbe totdeuna caracterulă scoleloră. Nu mi se pote

pune în sarcina mea, că nisuioi ă a înființa scâle ie 
stată nu numai acolo, unde ar cere inleresulă stalului 
și ală naționalilățiloră, ci și acolo, unde ar < ere intere- 
sulă unoră confesiuni. Decă vremă să instruâmă și e- 
duvăină seiiosă poporulu , vomă ji siliți a desființa scu
lele confesionale în multe locuri și mai alesă în unele 
insule, și a înființa în locuiți Iotă scole de stată. Vii 
aprobări generale.) Vomă procede încetă cu reformele, 
din causă că costă bani.

Cu privire la acea literatură de stradă, de care a 
vorbită d. deputată, totă cu literatură de stradă se va 
pute înlătura, der cuviinciâsă și morală.

Acum vr’o 2—3 săptămâni d. deputată Komlossy 
m’a interpelată, dăcă pentru IsraelițI (Zimandy : Jidovi! 
(larmă),^(Jieetnă așa dâră, decă pentru Jidovi vreau să 
înfințeză ună gimnasiu deosebită. Răspunsulu e simplu. 
Legea, și anume legea șcOleloră medii nu’mi dă nici 
dreptulă nici ca uatoriă nu’mi impune să sporescă nu- 
mărulă gitnnasieloră confesionale. Decă din c.erculă con- 
fesiuniloră nu se produce nici o mișcare în acăstă di
recțiune (Cu Caransebeșulă nu s’a produsă? — Red.), 
nu potă să esă eu eu ună astfelă de proiectă. Dăr se- 
minarulă rabiniloră are cinci classe gimnasiale ca classe 
de pregătire pentru cursulă teologică, prin urmare nu 
potă iniția înființarea unui intregă gimnasiu. In acelă 
institută nu numai IsraelițI, ci și creștini au învățată cu 
mare succesă. Voiu mai ave ocasiune să vorbescă. Itogă 
a se primi bugetulă. (Vii aprobări și eljenurî în drăpta.

(Va urma.)

SCIRiLE DILEI.
Eoia coșutistă din Clușiu încă se declară contra 

părerei ce ni amu dat’o noi în privința sentinței aduse 
de Tabla regâscă pentru condamnarea d lui v.-protopopă 
Vlassa din Indolu. «Cine se amestecă în nisce lucruri 

ca acele, în care s’a amestecată elă, e^ice foia agitatore, 
trebue să păta suporta cu tăria tote urmările. Decă ci
neva predică, că înainte cu 100 de ani a trăită ună 
bărbată română, care a ucisă, a maltratată, și că ne- 
amă adunată astădi pentru sărbătorirea lui — acesta 
pole sci, că face rău. pentru că faptele condamnabile nu 
se potă preamări. Celă mai bunii’ mijlocă pentru a-și 
răsbuna asupra Maghiariloră este, ca să nu se „dimită*  
omulă la astfelă de preamăriri, căci atunci nu se dă 
ocasiă pentru terorismu». — O, absolutiștiloră constitu
ționali și intoleranț’.loră, eâ'ă de slabi sunteți, decă la 
amintirea numelui unui mortă vă cuprinde groza ! Câtă 
de neliniștită trebue se vă fiă consciința !

—x—
Din ordinulă viceșpanuliil ^comitatului- ’loronlalu, 

s’a întocmită tn acestă comitată colecte în favorea ace 
loră învățători, cari suntă in stare a dovedi celă mai 
mare succesă în instruirea limbei maghiare și, după cum 
anunță „Banater Fost11, au incursă din marele comitată 
de aprope 300 comune numai 46 fl. 50. — Precum ve- 
demă, nici Șvabii nu simtă nici o bucuriă d’a se ma- 
ghiarisa. Câlele de colectare, primite de utopiști gole, 
suntă unu votă de blamii, cum li se cuvine. Fiaseuri și 
âr fiaseuri pretutindenea!

In adunarea ținuiăjjiDjdilele acestea de represenianța 
orașului Brașovă, Carol Schuster a interpelată asupra 
stadiului în care a ajunsă cercetarea contra perceptorului 
suspendată lohann Ihiss, care a defraudală o însemnată 
sumă de bani. Președintele, primarulă Breunerberg, a res- 
punsă, că cercetarea, fiindă fârte cuprinZătore, nu s’a 
încheiată încă, der e aprope de sfârșită.

Ni se scrie cu dala 12 Februarie n.: „Târgulă de 
țâră în Chișișiu, în Săcuime, care s’a sfârșită în Februare 
n. a fostă bună, vilele s’au vândută cu prețuri de mij- 
loeă, s’au cumpărată binișoră pentru că cumpărători au 
fostă destui de pre la Șimleulă Silvaniei și IsraelițI din 
Marammășă și din alte locuri Bucalele încă au începută 
a se vinde cu preță bună. Cu deosebire ovăsulă are 
mare trecere, prețulă se urcă tare pre Zi ce merge. 
Timpulă e frumotă, n’avemă zăpadă.*

D-lii deputatu V. Maniu din Bucuresci ne 
trimite urtnâtdrea întâmpinare:

D-Sale d-lui A. Mureșianu, (directoră ală Z* aru^u* 
,,Gazeta Transilvaniei/' în Brașovă.

Domnule directoră,
in stimatulă D-Vâstre diară am văZută strecurân- 

du-se o gravă erore cu reproducerea unoră cuvinte ale 
mele rostite în camera depufațiloră din Bucuresci, cu 
ocasiunea discuțiunijpră asupra interpelării d-lui Ma- 
iorescu.

Reproducerea D-Vâstre dice, că cuvintele mele erau 
ună răspunsă la adresa băncei ministeriale.

Afirmă spre onorea băncei ministeriale și a ca
merei deputațiloră, că cuventulă .Transilvania» nu a 
fostă rostită de pe banca ministerială.

încredințată că veți face acestă rectificare, vă rogă 
se primiți espresiunea nemărginitei mele considerațiunl.

Bucuresci, 5 (17) Februarie 1887.
V. Mauiu.

Spre a evita, ca cetitorii noștri neinițiațl în 
afacerea din cestiune, să nu înțelăgă cumva gre
șită afirmarea d-lui Maniu, observămu că în co
respondența ndstră din Bucuresci ce a apărută 
în numârulu dela 21 Ianuarie (2 Febr.) a. c., 
vorbindu-se de apostrofarea adresată d-lui Maio- 
rescu, că fără lupta partidului liberală d-sa „pdte 
că n’ar fi fostu adi decâtă unu dascălu ori unu 
popă la sată1', s’au 41S|J următdrele: „O voce 
de pe bancajninisterială a mai adăugată (la acea 
apostrofare) cuvintele: In Transilvania! ceea ce 
a făcută pe unu d. deputatu din oposițiă (V. 
Maniu) să replice: „Cuventulă de Transilvania 
n’a putută eși decâtă din gură grecâscă ori bul- 
gărâscă“.

D. Maniu declară în întâmpinarea de mai 
susă, că acelă cuvântă nu s’a rostită de pe banca 
ministerială.

Luândă acti’i cu deosebită plăcere de acăstă 
declarațiune, nu putemă să nu observămă, că 
aprope t.6te diarele din Bucuresci au fostă luată 
notiță despre incidentulă din vorbă în același 
înțeleșii, ce i l’a dată stimatulă nostru corespon
dentă, și câ de aceea nu ne-amă crezută auto- 
risațl a-i trage la îndoiâlă respectiva comunicare, 
deși bucurjsă amă fi dorită să o putemă face.

Discursulii d-lui Kogtilniceanu,
rostită în ședința camerei române dela 24 Ia- 

nuariu st. v. a. c.

Eată importantul^ discursă, prin care distinsul!! 
bărbată de stată ală României șl-a marcată posițiunea 
sa față cu guvernulă și cu partidele din țâră:

D. M. Kogălniceanu: D-nii mei, astăZl pentru 
ântâia oră am cerută și eu cuventulă în Cameră de când 
am reintrată. Eu socotescă, că n’ar fi dreptă, mai alesă 
pentr’ună Parlamentă liberalo, ca după ce unulă din o- 
posițiunea multicoloră ia cuvântulă și interpelă pe mi-

FOILETONIJ.

Pipfirușiu Petru și Florea-nfloiitulii.
(Poveste din Sălagiu, comunicată de plugarulu M. Bene din Supu- 

rulă de susă, scrisă de Ioană Popă Reteganulă.)
(Urmare.)

S’a luată deră să plece, dăr uitându-se la ștejarulă 
celă mare, de care’lă legaseră frații, î.și Zise: biata mamă 
nici lemne de focă n’o fi avândă, că harnicii de frați nici 
lemne nu i-oră fi dusă ; hai să-i ducă eu ună c-ăfură...

Și merse la ștejarulă de care fuse legată, îlă smulse 
din pământă, ca pe ună morcovă, îlă luâ pe umără, cum 
iai o greblă bunăorâ, și hai cu elă spre sată.

Când era ospățulă mai pogană, când jucau și beau 
pe întrecute in ocolă (curte), că in casă nu mai încăpeau 
atunci nimeri și Pipărușă Petru cu ștejarulă pe umără. 
Totă sătulă îlă cunoscu, că dâră numai de câteva LZile 
plecase de acasă, der frații lui nu sciau ce să facă, vă- 
Zându-lă cum vine cătră ei și își gândiră că acum are 
să’i și omâre.

— Bună ospățulă la d-vostră, Z>ce Piperușă întrândă 
eu ștejarulă celă mare pe umără.

— Bună să-ți fiă inima, Ziseră sătenii, pe când fra
ții lui voiră să o ia la sănătâsa.

Oho ! strigă Pipărușă, încătrău cinstițiloră ? En stațl 

o lecă de vorbă cu mine! Frumosă fu aceea dela voi 
să me lăsați dormindă in pădure și încă legată în lan
țuri ca ună hoță? Asta-i mulțămita fiindă că v’am a- 
flato, am bătuta pe smeulă, care vă omorîse, până v’a 
înviată, l’am omorîtă pe elă să scapă sătulă nostru de 
urgia lui, v’am umplută de averi și v’am pusă pe dru- 
mulă cătră casă, eu, fratele vostru, așa răsplată am fostă 
vrednică să aflu la voi ?

Atunci frații începură a plânge și a se ruga de ier
tare Zicândă, că numai au glumită, că bine sciau ei, că 
elă alâta-i de tare, de cu stejară cu totă pâte veni până 
acasă. Să mai rugă și mumă-sa și soru-sa și totă să
tulă să-i ierte, âr elă fiindă omu cu inimă bună, — i-a 
iertată și s’a pusă și elă la ospăță.

Când a fostă a doua dt diminâța, după ce s’au 
sculată toți voioși și sănătoși, Pipărușă Petru se gătă 
de cale.

— Der unde vrei să mergi âră, Petre, puiulă ma
mei 1 îlă întrebă mamă-sa.

— Mă ducă, mamă, me ducă departe, pănă unde 
voiu da de Florea-nfloritulă, dâr de cumva l oia putea 
aduce să fiă soță soru-mi, că am auZilă că e ună voi
nică de omă și ar fi păcată să nu ne cunoscemă.

— Da nu merge, stăi acasă, aveți voi destulă avere, 
insurați-vă, dragii mamei, er pe soru-ta vomă mărita-o 

noi după cineva, că doră suntă destui feciori sdraveln 
în sată, ce să mai bați calea țării? Stăi tu aci, in să
tulă teu, între neamuri, aprope de mine, acum la bâtrâ- 
nețele mele, să nu-ți mai ducă atâta dorulă.

Multe vorbe bune și înțelepte îi spuse maică-sa, dâr 
elă totă ca elă, decă ’și punea odată carulă în petri 
pentru ceva, apoi nu mai era omă să-lă desbaiere. Ișl 
luă dâră rămasO bună și se cam mai duse, multă lume 
’mpărățiă, ca DumneZeu să ne țiă, că din poveste multă 
este, mândră și frumâsă, s’o ascultați și d-vbstră, că cine 
o-a asculta, o-a învăța, er cine a dormi, se va hodini 
și povestea nu o-a sci.

S’a dusă, s’a dusă pănă a nimerită într’o pustie
tate mare, de nu vedeai nimică numai ceriulă în susă și 
sub piciâre pământulă, nici o frunză, nici ună firă de 
iârbă, der nimică, ce-i nimica.

A mersă elă multă pe pustietatea aceea pănă a 
dată de ună vîjă bătrână, dâr bătrână nu glumă, albă 
la pără și la barbă ca o âie bălaie, cu o cârjă în mâna 
drâplă, âr eu cea stingă îșl totă ferea genele de pe ochi 
să vâZă înainte, că așa-i erau de largi și de dese, de-i 
veneau pănă 11 gură și se împreunau cu barba și cu 
mustățile.

(Va urma).
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nistru, și după ce ministrulă răspunde tâtei oposiținni ca 
unicoloră, îndată să închidă discuțiunea. Ei bine, și noi 
avemă dreptulă, acei cari nu facemă parte nici dintre 
guvernamentali, nici din oposițiunea quand nitfoir, să di- 
cemă cuvăntulă nostru. Aci este o cestiune care inte- 
reseză țera fntrâgă, și așa fundă, vă rogă să bine-voiți 
a mă lăsa vorbesc, cu atâtă mai multă că eu diferă
de inulți din D-vostrâ in pr’vmța . hipnlm cum să dis
cută cestiuniie in actuala sesiunea Parlamentului nostru 
Eu socotescă că astăiji aeela își inbesce țera mai multă 
care confribue ia alinarea, er nu la excitarea pasiuniloră 
politice. Sunt omă bătrână, lăsați-mă să spună că cu 
mare durere am văcjută cum se discută de cât-va tiinpă 
în acesta Cameră, și când m’am rădicată din patulă de 
durere și am revenită tntre d-voslră, cu durere vă 
spună, că n’am mai recunoscută Parlamentată. Ce? 
Suntemă Parlamentulă României? Suntemă Parlamen 
tulă națiunei române? Suntemă o societate română? 
Seu,cum dicea odată Roselli, suntemă Drusi și MaronițI?....

D A. Dununcea: Ceră cuvăntulă pentru închidere
D. M. Koyălniceantt: Am onore să declară D-lui 

Dimancea, |câ rău face să ceră închiderea diseuțiunei, 
căci, deși ar pute sânii închidă gura astădi, insă mâne 
nu. căci am să vină cu o nouă interpelare, prin urinare, 
lăsați-mă să vorbescă, să'mi vărsă foculă, nu arnnrândă 
untă-de-lemnă peste focă, ci apă.

Poci: Să vorbescă.
1). vicepreședinte: Eiindă că Adunarea voesce con

tinuarea diseuțiunei. discuțiunea nu se va închide, der vă 
pună in vedere că in ordinea inscrierei e I). C. Arionu.

D. C. Arionu: Schimbă cu D. Kogalnieeanu.
D. M. Kogalnieeanu: D-loră, alaltăeri Camera a- 

cesta, cu 81 de bile albe și una negră, — și sciți, că 
una contra e confirmarea unanimității, er nu denegarea, 
— a venită și a votată cinci milione cerute de guvernă 
in interesufo apărărei țării, și am convingerea că acestă 
Adunare, care pe tăiemulă cestiuniloră din intru seceriă 
cum vedeți D-v6stră, și vine până la cuțite, ori de câte- 
ori se atinge de binele țârei va vota cu aceiași unani
mitate indoilă, întreită deeâtă a votată alaltăeri. Votulă 
de alaltăeri arată că oposițiunea care să agită atâtă de 
multă in cestiuniie din întru, când se atinge de cestiu- 
mle din afară, de apărarea țârei, nu se dă înapoi ca să 
dea ajutoră guvernului.

D-loră, eram bolnavă și, în limpulă bolei mele, 
camera in unanimitate mi-a dată o recompensă națio
nală; aceea pentru mine ’mi-a impusă obligațiunea ca, 
câtă voiu trăi, să nu fiu cu pasiune și cu părtinire, ci 
să caută câtă se pote mai multă, mai alesă în tata im- 
prejurâriloru din afară, să spună bătrânesculă meu cu- 
ventă, cerendu-vă să discutămă cu francheță și lealitate, 
ca fii ai aceleași țări.

Pe când mă aflamă bolnavă ceteamă jurnale, și 
cu mare părere de rău am văzută, că sub guvernulă li
berală, acei cari in acestă Parlamentă luau cuvăntulă și 
se pronunțau contra guvernului liberală, nu erau con
servatori, căci conservatorii suntă forte puțini, nici nu 
sciu, dâeă este veri-ună adevărată, adecă vechili eoser- 
vatofă; aci suntă câțiva din acei, cari se numescă ju
nimiști: până in an acesta d lor au făcut ur.Q tel de opo- 
sițiune, iertați-mi să 4lcCl cuvăntulă, o opisițiune forte 
blândă, 
că d-sa 
privința 
munei. d. Maiorescu a rădicată 
cu multă blândețe vine și pune 
țională . . . D-loră, nu veți bănui, 
conservatori său pe junii conservatori, 
onoreză cu o forte mare antipatia; 
să declară la rendulă 
minței mele, eu nu dorescă ca după d. 
să vină junimiștii la putere. ^Aplause, ilaritate).

In anulă trecut erau numai veri o patru, cinci opo
sanți in cameră, era atniculă meu d. Pallade d. Butcu- 
lescu, d. Rădulescu și eu : așa de puțini oposanți erau; 
încâtă nu găseamă cinci ca se subscriemă unu amenda- 
mentu ală nostru; și ne trebuia să punemu mare ener
gia pentru a ii ascultați. Insă de atunci s’au schimbată 
lucrurile; când am venită a4> aci, am 
mulțită oposițiunea, că suntă vre-o 40 
trebată: care să fiă causa? De unde 
mai alesă m’am ingrijată forte multă, 
berală.

Va dice pdte cineva: cum? Kogălmceanu liberală! 
Da, liberală, și am patentă că sunt liberală, acea patentă 
este dată la Concordia, unde reposatulă Bosetti a recu
noscută că 2 Maiu a fostă ună mijloeă de a ajunge la 
democrația. La acea patentă dată la Concordia țină, 
și cu densa mă prevaleză cătră d-vostră că sunt liberală. 
Dăr mai am și alte documente de liberală. Până la 1^62, 
până la unirea definitivă, nu veți tăgădui că am fostă 
șefulă partidului liberală din Moldova. După ce s’a fă
cută unirea și am venită aci, îndată s’au unită conser
vatorii de acolo cu cei de aci, iertați mi expresinnea po
pulară și puțină parlamentară, cum se 4'ce, îndată s’au 
mirosită. Asemenea și liberalii sau unită. Eu, șelufo 
pârlitului liberale din Moldova, am găsită aci pe șefulă 
seu pe șefii partitului liberală de aci, pe d-iă Bosetti și 
pe d-lă Brătianu. Domniele-loră erau șefii unui partită 
liberală mai numerosăjși mai bine organisată deeâtă celă 
din Moldova, și aveu pentru dânșii capitala țârei; repre- 
sintă o forță mare orașulă Bucuresci, orașă eminamente 
liberală, eminamente română și partitulă liberală’iă avea. 
Prin urmare am 4'sfl : am experiența mea. am trecutulă 
meu, am meritulă meu mai multă seu mai puțină; der 
in regimulă parlamentară se lucreză și sî voteză cu ma
jorități, și astfelă m’am închinată d foră Brătianu și Ro
setti, cari represintau o valore parlamentară mai mare, 
și de aceea am primită să facă parte din ministerulă d-lui 
Brătianu sub președința d-lui, deși eu eram mai bă
trână.

Eu dâr, vechiulă bălrânulă liberală, când am vă- 
4ulu intrândă in acostă cameră pe acei juni liberali pe 
cari, nu guvernulă, după cum 4lcea d-lă Stătescu, ci 
parlitulă liberală, cum dicea d-lă Brătianu, i a adusă in

trehue ca deodată cu bă- 
liberală, aducerea tmeriloră

plagiiiă. Se mă ierte d. 
a vemiă in riăcare anu 
băncei, a etalonului de

Carp, decă voiu spune 
cu câte ună diseursă in 
aură și in privința co- 
cestiunea mai susă, și, 
cftte o teoriă constitu

ită eu părtinescă pe 
domnia-loră me 

și eu suntă datoră 
meu cum că, in strimtorarea 

lonă Brătianu

vădutti că s’a 
seu 45. M'am 
vine acâsta?
fiindcă sunt

in- 
in- 
ș> 
li-

told’odată inițiat orilorO, cari s’au grăbită să lă propue. 
(AplauseY

D. 2V. lonescu, relevândă vorbele primului ministru,

parlamentă, m'am întrebată pentru ce i-a adusă? Fi-va 
pentru ca să sporescă numărulă voturiioră? Nu, n'avea 
trebuință, căci ați vădută că alaltăieri s’a votată o mo
țiune de încredere cu 105 voturi; der pentru că din ge- 
nerațiunea vechia nu mai suntă deeâtă frații Brâtieni, 
Nicolae lonescu și eu, și câțiva alții puțină mai tineri 
deeâtă noi. și pentru că nu 
trănii să dispară și parlitulă . .
aci a fostă ca să întemeieze continuarea partitului libe
rală, ca acestă partită să se mențină și după ce bătrânii 
voră dispâre.

Etă der, după părerea mea, legitimarea aducerei in | rică. că suntemă gala de răsboiu. 

tribuna română.
Der care este causa, și aci este grija mea, că a- 

cești tineri s’au deslipilă de parlitulă liberală guverna
mentală? Care este causa că acești tineri suntă astădi | Orientă, unde este vorba 
cei mai violenți dintre oposanți? Onor. d. f ’ . "__ _______------------
4isă că d-loră facă oposițiunea pentru ca să aibă gloriola Occidentă său celă din Orientă? 
firi rl ZAnAcit iniMin !?.» z>«.aJA -J. — — — — 4 — *-  - * “

d’a ne putea apăra țărișora la timpii, d*ce  că nu cu 
asemenea vorbe dulci se păte servi In parlamentă, cănd 
e vorba d’o asemenea gravă cestiune, cum e de esemplu 
pregătirea d’a intra în răsboiu. Decă e vr’ună duelă 
intre puterile cele mari din Occidentă, ce ne privesce 
pe noi? D-sa dice că vorbele: complectarea armamen
tului suntă improprii și nu potă înșela pe nimeni. Vor- 
bindă mai deunăzi cu ministrulă de răsboiu despre a- 
cestă cestiune, tjtce d-sa, mi-a spusă în modă catego- 

__ Așa der nu e vorba, 
armamentului, ci d’o ade- 

Cameră a tmeriloră de vafore de cari astădi se glorifică | nu pole fi de complectarea 

vărată intrare in răsboiu.
D-sa vorbindă apoi de situațiunea încurcată din 

despre ună răsboiu 
Stătescu a | influență, întrebă, care răsboiu ne 

o — ouu uciu uui cjrieuiu ?ce dă oposițiunea. Eu credă din contră, că a face parte mu,te |ămuriri in ac6stă privin:ă. 
dm opositiune nu este a te Lglorifica, cum se glorifică , . 
acei, cari capătă decorațiuni; eu credă că este cu lotulă tu,ndQ §uvernii ca s6 nu sPar,e 
altfelă. Causa care a făcută pe acești tineri să se re- 5*  ca decă are necesitate d’acestă 
tragă din cerculă partitului liberală guvernamentală tre- altfelă cererea: căci astfelă 
bue se o căutămă aiurea. (Aplause.)

Domnit mei, repausatulă Rosetti. cu care de multe D alfl L 10r(e emoționată, cere ca maio- 
ori am iostu in luptă, aer la cestium inari totd auna . ’ ,
împreună, 4>cea unu cuvântă; eiă dicea: noi liberalii nlalea minoritatea să voteze acestă credită, fimdă 
avemă o biserică forte largă, ușile nostre și ferestrele vorba de apărarea țârei.
nostre suntă deschise și primimă pe oricine vine... D. Kogălniceanu vorbesce in contra închiderei, dis-

D. ministru alu justiției, Eug. Stătescu: cine vre cuțiunei, care s’a cerută, dicendă că este vorba de 
dSauniinll’e; Cine V‘ea ,aSâ’ mi?ei " 30-000>000 lei- carI 'rebuescă luate din spinarea țărei și

D. M. Kogălniceanu: Eu vă mărturisescă, că partea llel)ue se discute cu maturitate acăslă cerere.
cea din urmă n’am audit’o la Rosetti. Der când d. mi- C. Ciocazană vorbesce pentru închidere, 4icândă 
nistru de justițiâ ar fi holărită să facă acesta, îi promită, că se tratâză despre apărarea țărei și nu mai încape 
că mulțl din cei vechi s’ar intorce îndărătă in partidulă discuțiune.
“be,alD. mii™aîăajusUției, Eug. Stătescu: Eu vă potă Șe puse la ™tă închiderea și se primesce. Puin-

asigura că ceea ce am d>să suntă cuvinte textuale, pe du-se la vota luarea in considerațiune a proiectului, se 
cari le-am au4ită din gura repausatului Rosetti. primesce cu 98 contra 23 voturi și două abțineri. Se

D. M. Kogălniceanu: Vă sunt recunoscătoră și de citesce proiectulă.
cuvintele acestea, căci voiu profita de densele q p Cârpă cere cuvăntulă pentru a esplica mo-

Rosetti dicea: in partidulă liberală avemă o bise- ... ,
. > . i > i r . i j i ■ livulă, care a ăcu ă pe minoritate să voteze în contrarică largă, cu ușile deschise și cu ferestrele deschise; și ‘ vuuna

când dicea acestea, Rosetti nu era la guvernă. Cu acestui credită. Elă este, dice d-sa, pentru că sa pro- 
eătă mai multă se lărgesce acea biserică când partidulă pusă din inițiativa majorității și astfelă nu-șl ea guver- 
liberalu este la guvernă, atunci negreșită, D-loră, nu nulă responsabilitatea după cum ar fi trebuită. Cum 
veți tăgădui că mu.țimea neofițiloru ar trebui să fie mai vjne unjJ deputată din majoritate și propune votarea a 
mare, tundă că chiar la biserica lui Dumnedeu, popa la _
sfârșită aduce anafora; der cu câtă mai multă când a 30,v00,000 pentru garantarea neutrahtâțn? Der votarea 
venită partidulă liberală la guvernă, inchipuiți-vâ ce ana acestui credită, astfelă propusă, sunteți d-v<5stră siguri 
foră era. (Ilaritate.) că ne garanteză neutralitatea și că nu e tocmai din

Râposatulă Manolai he-Kostaki califică acesta ana- contră ună semnală în afară de provocațiune. 
foră, traista cu grăunțe. .Ilaritate.’! . .

Au intrată muiți atunci, nu diu causa principieloră, Neutralitatea in ori ce casă nu pare posibilă și
ci din causa anaforei, și a intrată ună numără așa de n*cl 0 dorescă. Der în fața acestui credită mă simtă 
mare, încâtă a dată afară pe muiți din cei vechi. datoră să întrebă pe guvernă, pentru ce se dă la o

D. ministru ală justiției, Eug. Stătescu: cari adică parte, când ar trebui sâ vină elă și să ia inițiativa și 
s’au dusă fiindă că nu mai găsiau anaforă? (Ilaritate.) „„„ , ,. .

r. .r , x u \ • tespunderea acestui proiectă? Pentru că este tendințaf). M. Kogalnieeanu: Nu, pentru că decă se îs- '
prăvea anatora, nu era să aveți atâta îmbul4elă; der guvernului d a se sustrage dela o asemenea răspundere, 
tocmai pentru că era anaforă, au intrată muiți din acei 
pe cari D. ministru ală justiției preiinde că i-a cali
ficată repausatulă Rosetti așa cum eu nu au4isemă dela 
dânsulă.

Eu, Domniloră, ca moldoveanu, ’ml aducă aminte 
că astădi in fiecare județă din Moldova suntu o mulțime 
de liberali prigoniți și maltratați ca vai de ei. (Aplause 
din partea oposiției.)

Prin urmare elă ce a făcută, credă eu, pe muiți

de 
amenință? Cela din 
D. lonescu cere mai 

D-sa slirșesce sfă- 
lupulă cu pielea oii 
credită să motiveze

cum e motivată, n’o va vota.

lăsândă aeâslă răspundere acelora, cari n’au și nu potă 
avea nici o răspundere. D-sa conchide că pentru aceste 
considerațiuni va vota în contra creditului.

D. Kogălniceanu <|ice că acum câteva dile s’au vo
tată 5,000,000 Iotă pentru aceleași considerațiuni pen
tru cari astădi se ceră 30,000,000. Atunci însâ ve- 
nindă guvernulă cu cererea, din inițiativa sa, îi s’a a- 

, . . ' I ' ” T" ", ,i'c cordată în unanimitate de Cameră. Astădi însă, dieedm Adunare se 4iea: «er ore mai suntemă noi partidă ......
liberală? Apoi pentru ce noi tinerii să întrămă în acâstă d-sa, guvernulă s ascunde la spatele majorității, și mi-
biserică și se ne facemă solidari cu păcatele bătrâniloră ? noritatea nu voesce să se unescă cu ea. Venindă apoi
Etă cum esplieă eu acestă recrudescență din partea ti- la vorbele d-lui Cârpă, cum că neutralitatea nu e po-
nerimei, acestă violență, care până la ună punctă ore- sîț)ilă și că nici n’o doresce, dice că tocmai acestea l’au
care își aie și ea înțelesulă ei. îngrijită, de drece tocmai acestea potă fi și sentimentală

D-loră, acesta in a tăcută pe mine să mă îngrijescă ; ...
căci, oii cum se fie, sunt calulă de bătăliă care, când l=uveinu Ul- 
trâmbițașulă sună, merge de se pune la rendă. Vă măr- Cum stămă noi astădi, întrâbă d-sa? Decă guver- 
turisescă că m’a durută forte multă când am vădută pe nulă n’o pole spune in Cameră, ar pute s’o spue nu- 
D. Brătianu, cu care am avută onore să-i fiu colegă in mai unei restrinse delegațiuni a ei. Căci conlrolulă Că
inai multe rânduri, ma durută, când am vădută că a- merei nu poțe |jpSj politicei esterne a guvernului. Re- 
tacă pe proprii săi soldați; și erăși ma durută forte , , . , . .. X1- n j„/ . . \ . i • cundsce palriotismulă d-lui Brătianu. Der nu e de a-multă cana am vedută cum că conservatorii tntrebum- 1
țeză în contra partidului liberală armele, cari noi odată junsă in asemeni cestiuni numai patriotismă și inimă; 
le-amu întrebuințată în contra foră. trebue și multă cugetare. Pentru ce acum trei dile în

(Va urma.) loca de 5 milione nu s’au cerută mai multe? Fi-va si- 

tuețiunea din afară mai grea deeâtă atunci? Nu credă, 
dice d-sa. Mie îmi pare, dice oratorulă, c’acestă cerere 
e mai multă o manifestațiune, care să producă efectă 
peste granițe.

D. 1. C. Brătianu, primă-ministru, 4>ce deși 
acestă credită e produsă din inițiativa parlamentară, 
fotă răspunderea insă e a guvernului. D-sa mărturisesce 
că prin acestă votă voiesce să facă o manifestare in 
alară pentru a se vedea că România voesce să trăiăscă 
și că este decisă a-șl apăra esistența, (Aplause.)

D. Nicorescu: De voițl să faceți o astfelă de ma
nifestațiune, tăceți apelă la țeră prin alegeri. (Sgomotă,

Creditulft pentru armata română.
{Ședința dela 5 Februaiu.)

D. A. Costinescu, raportară, dă cetire raportului și 
proiectului de lege prin care se deschide pe s6ma minis
terului de resbelă ună credită estra-ordiriară de 30,000,000 
lei pentru complectarea echipamentului armatei spre a 
li gata in casă eventuală de iscarea vrunui răsboiu, d’a 
garanta neutralitatea teritorului nostru.

0. I. C. Brătianu, primulă-ministru, declară c’a- 
ceslă credită va servi la garantarea neutralității țârei 
năslre în casulă când s’ar tace răsboiu între două puteri | protestări.) 
ș’acestea ar voi să strămute teatrulu răsboiului pe teri- 
torulă nostru. D sa dice că pacea 
nințală, căci tote puterile mari se 
mare, adaoge primulă ministru, și 
pregătiți spre a ne apăra țărișdra.

D. primă-ministru I. C. Brătianu mai adauge câ
teva vorbe sfârșindă că România trebue să fie gata și 
streinii s’o scie gata, decisă pentru a’șl apăra teritorulă 
și independința prin sângele fiiloră săi. Creditulă se 

Senatulă încă a

Europei pare ame- 
înarmeză; prin ur- 
noi trebue să fimă . o ____
D-sa termină ru- votăză cu 99 voturi (iindă contra 11 

gândă adunarea ca să voteze acestă credită, mulțămindă votată proieclulă. 
Inld'nrtală iniliulnril/M'A -x Ix

Editară: lacobă Muresianu.
Redactoră respobnsailă Dr. Aurel Mureșianu
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Ouraulu la barca de Vlena
din 19 Februariu st. n. 1987

Cursuiu pieței Erașovu
diu 12 Februariu st. n. 18r7.

Rentă de aurb 5"/e . . . 96.70
Rentă de hârtii 5‘0 . . 86 la 
împrumutul,! căilorfl ferate 

ungare........................ 14t> 30
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) ... 9550

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei cAi- 
lorO ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 114 —

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

mișfl............................ 10-1.—
Bonuri cu cl. de [sortare 104. — 
Bonuri rurale transilvane 105 —

Bonuri croato-slavone . .104 501 
Despăgubire p. dijma de

vino ung.........................—.— 1
[mprumutultl cu premiu

ung.................................. 116.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119 60 
Renta de hilrtiA austriacă 77 50 
Renta de arg. austr. . . 79 85 ,
Renta de aurii austr. . . 103.95 
Losurile din 1860 . . . 130.75
Acțiunile bănce! austro-

ungare........................  845 —
Act. băncel de credita ung. 270.— 
Act. băncel de credita austr.276.— 
Argintula —. — Galbinl

împărătesei ................6 04
I Napoleon-d’orI .... 10.14 
| Mărci 100 împ. germ. . . 62 85
Ixmdra 10 Livres sterlinge 128.60

Bancnote ruiuănescl .... Cumț 8.45

Argint românesc..................... • 8.4'2

Napoleon-d'orI.......................... • 10 09

Lire turcesel.............................. • 11.40

Imperiali........................................» 10.40

Galbeni............................................ • 5 99

Scrisurile fone. «Albina* • 101.—

Ruble Rusescl .... « 116 —

DiscontulO ... • 7—10°/, pe

Vend. 8.47

8.44

• 10 13

> 11.44

• 10.44

• 6.04

» 102. -

« 117.—

Importanta
pentru

proprietari de domenii și păduri!
Cu măsurarea geometrică, precum și even

tualii cu esoperarea de planuri economice pentru 
moșii mai estinse și păduri se însărcinăză cu 
prețuri eftine

Friderick Schunn.
4-5 Sibiu, Rossplatz Nr. 7.ană

A brassăi kir. torvenyszăk mint tkvi hatfisâg kdzhirră teszi, hogy 
Avram Nicolae vegreliajtatonak năhai Florea George vegrehajtăst szen- 
vedd elleni 60 frt. tokekovetelâs es jârulăkai irânti vegreliajtâsi iigyăben 
a brassoi kir. torvenyszck teriileten levii hălbâki hatâron fekvo a hol- 
bâki 71 sz, tjkvben A + 1313, 1414, 1347, 1348, 1361/1 es 1362/1 
helyrajzi szârnu fekvokre az ârverăst 305 frt. ezennel megâllapitott ki- 
kiâltâsi tîrban elrendelte, es hogy a tenneti megjelolt ingatlan az 
1886. dvi Februar h6 24-ik napjân dălelott 9 firakor a hălbâki kozsăg 
hâziîban megtartando nvilvânos ârverăsen a megăllapitott kikiâltâsi âron 
aiul is eladatni fog.

Arverezni szândekozăk tartoznak az ingatlan becsârânak lO°/o-ât 
vagyis 30 frt. 50 kr. keszpenzben, vagy az 1881. 60. t. ez. 42. §-ban 
jelzett ărfolyaminal szâmitott es az 1881. evi November 1-en 3333. 
szâm alatt kelt igazsăgttgyminiszteri rendelet 8. §-aban kijelolt dvadăk- 
kăpes ertekpapirban a k’kiildott kezehez letenni, avagv az 1881. 60. 
t. cz. 170. §. ărtelmăben a. bânatpănznek a birdsâgnâl eldleges elhelye- 
zesărol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassdn, 1886. ăvi Deczember 116 11-ik napjân.
A kir. torvenyszck mint tkkvi hatbsâg.

Deesi, Jakab Alajos,
elnok. jegyzo.

„Albina instituții de credită și de economii" în Sibiiu.

CONVOCARE. 
Domnii acționari ai „Institutului de credită și de eco

nomii Albina" se invită prin ac.âsta în virtutea §-lui 20 ală statu- 
teloră societății la

a XIV Adunare generală ordinară,
care se va țină în Sibiiu la 29 Martie 1887 st. 11. înainte de amădi 

la 10 6re în casa institutului (Strada Bauer Nr. 1.

Obiectele:
1. Raportulă anualii alu direcțiunei; Bilanțulu anului 1886 și 

raportul comitetului de supraveghiare.
2. Distribuirea profitului realisatu, conformă bilanțului.
3. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri de binefacere.
4. Ficsarea prețului marceloră de presență pe anulă curentă.
5. Alegerea aloru doi membrii în consiliulă direcțiunei în lo

cală aceloră doi, ală c.ăroră mandată a espirată în sensulu §-lui 36 
din statute, și substituirea prin alegere a unui membru reposată dela 
ultima adunare generală încăce. (§. 37.)

Domnii acționari, cari în sensulă §§. 22, 23 și 24 din statutele 
societății voescă a participa la adunare în personă său prin plenipoten- 
țiați, suntu rugați a-și depune la cassa institutului acțiunile lorii 
și eventualii (lovedile de plenipotență cel ii multă până Vineri 
în 25 Martie a. c. st. n. G ore p. in.

Sibiiu, în 11 Februariu 1887.

Di i-eetiu11ea Institututui.

Publicatiune.
J

Toți acei cari, în sensulu §-lui 5 din instrucțiunea legei pentru 
glotașl, dorescă a ocupa vr’ună postă de ofițerii, medică sen func
ționară la glote, să provdcă prin acesta a așterne petițiunile loru res
pective pănă la 5 Martie a. e. seu la primăria locală, său imediată la 
comandamentulă cercuală Nr. 77 de glote din locu.

Petițiunile suntu a se instrui cum uimeză:
1. Foștii ofițeri au a presenta certificatiilu lorii de eșire din 

serviciu, respective a arăta corpulu de armată, la care au servită în 
urmă.

2. Foștii suboficeii (cu deosebire voluntarii pe unu ană) au a 
arăta corpulă de armată din care s’ati eliberată si posițiunea loră cetă- 
țenescă actuală.

3. Acele persdne civile, cari să bucură de o reputațiune es- 
celentă, nepătată și patriotică, au a presenta pe lângă arătarea posițiunei 
loră cetățenesc! și actulă de boteză.

Brașovă, în 19 Februarie 1887.

Alagistratulu orășenescu.
Tipografia ALEXI, Brașovu.

Concurs u.
Pentru ocuparea postului de învățătorii în Clasa I-mă la scdla 

confesională gr. cat. din Borgotilia în Vicariatulă Rodnei. devenindă 
vacantă, prin acesta să escrie concursă pănă în 26 Faură a. c. st. n. 
pe lângă următorele emolumente: salarii anuală 200 fi. v. a. din fon- 
dulă scolastică, locuință liberă în edificiulă școlei și lemne de focă.

Doritorii de a ocupa acestii postă au a-ș! trimite recursele sale, 
cu testimoniulii de cvalificațiune în limba maghiară, îndreptate cătră 
senatulă scolastică locală din Borgotilia.

Din ședința senatului scolastică gr. cat. ținută la 7 Ianuarie 1887.
Ioanfl Boariu, Moisa Popp,

notariu. președintele senat, șeol. 2—2

rAvisu d-loru abonați!
Rugămii pe il-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponnlă mandatului poștală și minierii de pe 
fâșia sub care au primită diiuulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiascâ a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă. ADMINISTK. „GAZ. 1HANSU

ABONAMENTE
la

„@azeta Transilvaniei"
se potiî face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

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

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-lJngaria:

pe trei luni.......................................... 3 fi. —
„ șăse luni...........................................6 fi. —
„ ună ană......................................12fl. —

Pentru România și strâinâtate:
pe trei luni . .
„ săse luni .... . . . . 20 „

,, unu ană .... . . . . 40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."


