GAZETA

SÉ P R E N U M E R Ă :

R E D A C T IU A E A Ş I A D M IJ iIN T R A Ţ IC N E A i

BRAŞOYÎJ, piaţa mare Nr. 22.

la poşte, la librării şi pe la dd. corespondenţi..

G A Z E T A " IE S E ÎN F IE C A R E p i.
te unfl and 12 fior., pe ş6se luni 6 fior., pe trei l u n i 3 fior.
Kominia şi străinătate:
Pe an ă 40 fr., pe ş6se l u ni 20 fr., pe trei l u ni 10 franci.

N* 30.
Braşovti, 7 Februariu 1887.

A N U L U L.

ANUNŢURILE:
O serii garmondü 6 cr. şi timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare
S orlsorl nefranoate nu • • prlm etoú. — ■anuaorlpte nu • • r e trim ltfi.

L u n i, M arţi 10 (22) .Februariu.
du-şi scutulü şi mântuirea în libertatea lorü
propriă individuală şi în unirea forţeloră tuturorü spre apérarea acestei libertăţi.
Ce se (Jicenaü de pressa maghiară?
Ea c o n d a m n ă un^ Mocsary cu ace
iaşi înverşunare, cu care se răpe^ise mai astă
vérá asupra generalului Jansky. In orbia ei pă
timaşă ea nu mai cunósce nici o deosebire.
Organul de căpeteniă alü guvernului, „Nem
zet,“ merge pănă a cj.icei c&Mocsary cu vorbirea
sa a p,écátuitü în contra „patriotismului,“ căci
fost’au Maghiari, cari au servitű interesele austriace, dér ca unü Maghiarü se fi servztü vreodată
interesele naţionalităţilorü, acésta pănă la ivirea
pe scenă a lui Mocsary nu s’a mai pomenitü.
Dér „Nemzet“ se mângăie, că Mocsary stă singurü între Maghiari cu politica lui şi speră, că
singurii va şi rémáué.
A spune adevérulü simplu şi neímpedecatü,
fără falsificare şi íntorséturi iesuitice â la Tisza,
a face atenţi pe conaţionalii séi, că grandomania
unguréscá şi prigonirile pornite de guvernă şi de
societatea maghiară în contra covârşit0rei maiorităţi a cetăţeniloră espunü statulü în aceste cri
tice timpuri la cele mai mari pelicule, a voi sé
opresci pe celű orbü la marginea prăpastiei, unde
se află, e după „Nemzet“ pécatü în contra pa
triotismului !
, De aici ar urma, că numai celü ce face contrarulü dela tÓte aceste lucră patrioticesce. Décá
cei dela „Nemzet“ vréu cu totü dinadinsulü sé
se právaléscá în prăpastiă, mérgá înainte, dér sé
cruţe celü puţină pe aöeia, cari în bună credinţă
şi din convingere le dau sfatulü sé se opréscá.
Cumcă au fostü Maghiari, cari au servitü
intereselorü austriace, o scimă fórte bine, ba
scimă, că şi a<}i suntă mulţi, cu „Nemzet“ în
frunte, cari servescă mai bine chiar interesele
Grermaniei, decâtu interesele ţârii loră. Dér, ca
sé fiă mai mare pâcată a servi interesele cetăţeniloră statului, decâtă interesele străine, mărturisimă, că acésta nu-o pricepemă. Cu alte cu
vinte, „Nemzet“ (Jice, că e mai mare p0cată sé
împărţesci pânea cu fratele teu, care lucră şi asudă cu tine într’o brasdă, decâtă cu străinulă.
Acéstá logică numai aşa se póte pricepe,
décá presupunemă, că şoviniştii cu „Nemzet“ în
frunte s’au hotárítü a da ori şi cui ori ce, nu
mai sé nu fiă constrînşi a da, ce e alü naţiona*
lităţiloră.
Câtă pentru mângâierea, ce o are „Nemzet“,
că Mocsary între Unguri stă singurü cu politica
lui de naţionalitate, 4iceü]|ü:
Poporulü maghiarü, care sufere şi rabdă cu
noi dimpreună, se va convinge a<Ji mâne, că lin
guşirea vanităţiloră lui naţionale e numai o cursă,
care nu’lü face nici mai sátulü, nici mai avutü,
nici mai fericiţii, ci din contră îi impune numai
sarcine insuportabile; atunci va recunósce acestü
poporă, că precum în trecută sub pretecstulă
drepturiloră ţârii elă îşi vérsa sângele pentru
privilegiele boeriloră, aşa şi astăzi muncesce şi
se luptă numai în interesulü celorü ce îi esploatézá fără milă vanitatea şi credulitatea.
Atunci, suntemü convinşi, vorü afla şi ideile
lui Mocsary nenuméraji aderenţi între Unguri.
Numai sé nu fiă prea târziu!

Consternare pe tótá linia. Foile maghiare
scuipă íocű şi pară, şoviniştii clocotescü de mâniă, Tisza stă sé se topéscá de compătimirea ce
l’a cuprinşii, ér partida „independenţiloră“ de
clară urbi et orbi, că nu e solidară în cestiunea
naţionalitaţiloru cu Ludovicü Mocsary şi că desapróbá vederile lui.
Cui nu-i place dreptatea, nu-i place sé audă
nici vorbele ómenilorü drepţi.
D-lü Tisza e prea de multă timpü ministru,
decátű ca sé mai putemü aştepta dela dénsulü
sé recunóscá, fiă mácarü într’o neînsemnată afa
cere, că n’a lucratü corectű. Tóté cé le face
dénsulü trebue sé fiă bune şi la loculü lorü, căci
altfelü nu s’ar numi Tisza Kálmán.
Necorectü lucrézá numai naţionalităţile când
îi dau pace lui Tisza Kalman şi prin a lorü neesplicabilă indolenţă îi aşurâză aşa de multü câş
tigarea de lauri şi triumfuri în urmărirea politi
cei maghiarismului violentü.
Fără índoiélá, numai naţionalităţile suntü
de vină décá ac}î ministrulfi-preşedinte Tisza nu
găsesce pentru Mocsary decâtă numai cuvinte de
compătimire,
Slovacii de pildă îndură tóté lovirile guver
nanţilor unguri în tăcere. Ei nu se mişcă, nu
protestézá, nu adreséza d-lui Tisza recursuri. Acésta împrejurare ílü întăresee în credinţa, că
bine şi corectü procede, elü cu organele sale,
faţă cu Slovacii. De amărăciunea, ce nu se pro
nunţă pe faţă, Tisza Kalman nu se crede datorü
a ţin0 sémá. Elü este pré încărcată cu aface
rile statului, decâtă sé aibă răgază a se gândi
şi la (Jiua de mâne, la ísbucnirea de mai apoi a
amărăciune!.
De aceea Mocsary, care cere a se lua mé*
suri de precauţiune, ín locü de mulţămire în
tâmpină din partea d lui Tisza împutarea, că este
„mai Slovacă decátü Sl ovaci i , este „profetulă
celorü ce urască rassa maghiară şi statulü „ma
ghiară.“
Rápitü de efectulü momentului, Tisza Kal
man nu s’a gândită la sensulü ce se póte da
cuvintelorü sale. Nu s’a ganditü că, compătimindü pe Mocsary, din causa compătimirei ce-o
nutresce acestü nobilü Ungurü pentru sórtea naţionalităţiîoră din ţâră, iără sé voiéscá d-sa compătimesce şi pe naţionalităţi, că n’au atâta com
pătimire pentru statulü ungarü şi pentru rassa
maghiară, ca sé se desbrace odată de indolenţa
lorü, sé se misce, sé facă recursuri şi apelaţiuni
în contra actelorü de violenţă ale guvernului şi
sé protesteze în gura mare, spre a deştepta pe
puternicii 4 ^ din »meţ^lă şi a-le deschide ochii.
Naţionalităţile nemaghiare dórá vorü înv0ţa
ceva din vorbele lui Tisza şi se vorü îndrepta.
Dórá vorü renunţa în viitorü la umilitorulü şi
sinuci^étorulü rolü de a se face, de-a-dreptulü
séu pe cale indirectă, codorisce la toporulü, ce
are menirea a tăia rádécinile esistenţei lorü.
Dórá nu vorü mai rémn\ după trista gloriă, de
a li se (jice, că lorü are sé le mulţum0scă Tisza
rémánerea sa la putere.
Despre declaraţiunea partidei „independenţi
lor^4 nu putemü 4^ce a^ta> decátü că acésta par
tidă, care şi-a scrisü pe stégü: independinţa Un
gariei şi totuşi refusă de a lua mácarü actü de
Scrisdrea deputatului Mocsâry.
dreptele aspiraţiuni ale celorü 11 milióne de ce
tăţeni dintre 16, câţi locuescü în acestü statü,
In conferinţa ţinută la 17 Februarie de clunu merită sé íntrámü în vorbă seriósá cu ea.
bulă dietală ală partidei independente şi dela 48,
Nici ideă n’au cei din stânga estremă cum preşedintele Daniel Irinyi ^jcetită următ6rea scrise dobéndesce independinţa unui statü poliglotü. s6re, prin care deputa^lj^Mocsary anunţă eşirea
Nu sciu, séu nu vorü sé scie, că Statele unite sa din clubulă acelei partide, şi care a fostă
americane şi Elveţia numai aşa şi-au pututü e- luată la cunoscinţă:
Onorate d-le preşedinte! In arma resoluţiunei deslupta independenţa, că n’au identificată inte
resele statului cu interesele unei singure rasse, aprobăt6re ce a luat’O clubulO, m6 simţa nevoita să de
ci au făcută ca tóté popórele locuitóre în statü clara, că resemnezO a face parte dintre membrii comi
sé se simţă bine şi acasă în patria lorü, căutân- tetului esecutivă şi că estt din clubâ. Nu pota sS nu
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observa, că afirmarea cuprinsă în resoluţioiie: că pţmctulü meu de stadiu în cestiunea naţionalităţilorO „stă
în contrazicere diametrală cu programulü partidei,« nu
o potü recunósce ca întemeiată. Partida a declarata la
mai multe ocasiunl şi ârăşî de curéndü chiar, că ţine
strínsü la principiele egalităţii de dreptü. Éi bine, este
minimulu egalităţii de dreptü, ca se le ţină ’n séma legea
esistentă faţă cu naţionalităţile — Cu distinsă stimă

_____ _

Ludovic Mocsary.

Desbaterea bugetului cultelorü şi iustrucţiunei.
In şedinţa dela 15 Februariu a camerei d^uta(ilorü din Pesta, ajunse la desbatere bugetüíü Cultelortt
şi instrucţiunei. Raporforulü Al. Orszagh recomandă bugetulö, cu modificările făcute in cadrultt bugetáluí, spre
primire.
Ştefana Leszîco, după ce aduce tămâiă lai Trefort,
că e culta, că deşi bétránü dér e plinü dé putere şi ac
tivitate, îşî mai ia ceva índérétü din tămâiă, fiindă1că şi
Trefort, ca toţi omenii mari, are slăbiciuni neesplipabile.
Trefortü’ vrea o naţiune cultă, dér ca sé spână pe cei
doritori d’a învâţa, a inundata scólefe medii q u mulţime
de cărţi şcolare, íncátü părinţii nu mai birue, şi sporesce
taxa şcolară, şi fără asta destuiü de mare. Şcolarii
suntü prea înpovăraţl cu materia. A<|I se imitâză numai
sistemulü scolarü germanü. Ministrului nici că’i pasă a
cheltui 20—30,000 fl. pentru edificarea unei scóle comu
nale. S’au aecentuatü cuvintele: scólá de statü, confesio
nală, comună, şî s’au cheltuitü câtva timpü sume enorme
pentru cea din urmă, pănă ce în fine s’a făcutfl de statü.
Scóla de statü nu coréspunde basei religióse-etice a positivităţii, căci se învâţă lucruri contrare moralei. Esistă
o întreprindere de a edita cărţi sub titlulü >Jo könyvek«
(cărţi bune) şi aceste cărţi se ímpartü gratis scolelorü
pe spesele guvernului. Dér ce se cuprinde în aceste
cărţi? Se instruézá tinerimea în arta risipei, se istöri sesce cum Nicoîau Eszterhazy ’şî-a cheltuitü banii, cum
a întrebuinţatO note de câte 1000 fl. ca fidib’use. (Ila
ritate). Situaţiunea de acjl a Ungariei se represintă In
versuri. Se istorisesce o istoriă despre tjrei du, unulü
schiopü, unulü grasü şi unulü orbü, şi se <jtoé că .gloaba
cea şchiopă e poporulü, calulü celü grasü şi leneşti e no
bilimea şi calulü celü orbü regele/ (Ilaritate,). Séu se
istorisesce, că regele jócá cărţi, jócft • ;Den schwarzen
Peter*)“ (Ilaritate) şi perde mai multü în societate, dér
nu face nimicü, căci elü îsî m încasa ârăşî banii prin
dări. Intr’unü altü fascicuíülie atacă religiunea, pe episcopulü din VaţO ílü face, 'i&ăT place mai multü pimniţa
decátü biserica. (Ilaritate). Póte fi aci vorba de nobilitarea moravurilorü? Cu acéstá literatură ajunge lu*
crulü acolo, că tínérulü flăcău se împuşcă, fiindÜ că
banii de buzunarü i-a cheltuitü ori iubita l’a lăsatd în
baltă. Asta’i moralulü societăţii de a<Jî. Ceremü sé se
educe poporulü, căci atunci nu va fi disoluţiune, ci bună
stare generală.
Daniel Irányi 4«ce, că din miile de milióne, ce lea jertfitü ţâra, puţjnfl'Va cheltuitü pentru scólá. E activü ministrulü, dér n’a sporitü bugetulü, ci a făcuta
cheltueli peste bugetü cálcándü dreptulü de bugetü alü
legislativei. Intár4iándü a da scólelorü subvenţiunile, a
adusü numerose comune în perplexitate. Pentru înfiin
ţarea de scóle noué s’au destinata în bugetü 30,000 fl.
Suntü ínsé încă 300 comune, care n’au scólá şi 1750
comune, care ’şî trimitü copii la o scólá din comuna
vecină. Unde amü fi a(}i, décá amü fi adusü mai multe
jertfe pentru scólá, în locü d’a cuceri provincii, unde esistenţa Ungariei e pusă în jocü? Oratorulü împută mi
nistrului, că încă totü întâr4iă cu introducerea libertăţii
religióse, care e cu atâta mai necesară, cu câta irelj^iositatea şi imoralitatea se lăţescO totü mai multü. Nu mai
merge cu perseeuţiunea evului mediu. A41 mai mţiÎta
ca ori când e necesară concordia între cetăţeni, pelpru
ca umérü la umérü sé se potă dedica serviciului patriei.
(Vii aplause). Oratorulü presintă o moţiune în sensulü
d’a veni ministrulü cu unü proiectü de lege pentru in
troducerea libertăţii religióse.
*) Guguţă séu Épá.
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Ministrulü Ire/ortű <|ice că bugetulü resortului séu pune în sarcina mea, câ nisuiescA a înfiinţa scóle de
Ni se scrie cu data 12 Februarie n .: „TârgulO de
e potrivitű cu finanţele. Ar fi voitü şi ar fi putut ö face statü nu numai acolo, unde ar cere interesul statuiui ţeră în Chişişiu, în Săcuime, care s’a sfârşita în Februare
mai multü, décá ar fi dispusü de mijlóce materiale mai şi alü naţionalităţilorfl, ci şi aeulo, unde ar cere intere- n. a fostei buna, vitele s’au venduta cu preţuri de mijmari şi de ómenl mai destoinici. Introdueerei libertăţii sulü unorü confesiuni. Décá vremú sé instruămA şi e loctt, s’au cumpărata binişora pentru că cumpărători au
religióse i se opune oratorulö, cestiunea raporturilorü de ducámü seriosü poporulü , vomü fi siliţ\ a desfiinţa scó fostO destui de pre la Şimiăula Silvaniei şi Israeliţî din
căs&toriă Ínsé trebue regulată, căci în afacerile de di- lele confesionale în multe locuri şi mai aleşii în unele MaramurăşO şi din alte locuri Bucatele încă au începutO
vorţO (despărţenia) se întâmplă lucruri, care ruinézá îna insule, şi a înfiinţa în loculű lorü scóle de stată. (Vii a se vinde cu preţO buna. Cu deosebire ovăsuia are
intea Europei întregi concepţiunea nóstrá de drept.0, re- aprobări generale.) Vomü procede íncetü cu reformele mare trecere, preţuia se urcă tare pre 4* ce merge.
putaţiunea nóstrá juristică. Cu acestü obiectö se ocupă din causă că costă bani.
TimpulQ e frumo?a, n’avemfl zăpadă.“
deja ministru de justiţiă. Introdueerei libertăţii religióse
Cu privire la acea literatură de stradă, de care a
mé opunfl fiindü că nu vreau sé plantezü aci nici o vorbitü d. deputaiü, totü cu literatură de stradă se va
D-lü deputatü V. Maniu din Bucuresci ne
nouă putere centrifugală. Sunt amicü alü libertăţii con puté înlătura, dér cuviinciósá şi morală.
trimite urmátórea întâmpinare:
ştiinţei şi acésta şi esistă, căci în acéstá privinţă nu se
Acum vr’o 2—3 séptémáni d. deputatü Komlossy
D-Sale d-lui A. Mureşianu, Jdireotorö alü 4,arului
tntrebuinţâză nici o violinţă, nu vreau ínsé sé introduci! m’a interpelatü, décá pentru Israeliţî (Zimandy: Jidovi
„Gazeta Transilvaniei,“
în BraşovO.
acea libertate, cum e în Anglia, că unü preotü, décá a- (larmă),g<Jicemü aşa dérá, décá pentru Jidovi vreau sé
Domnule direclorü,
junge In cértá cu comuna, închiriază o sală şi înteme înfinţezO unü gimnasiu deosebitü. Réspunsulü e simplu
In stimatulü D*Vóstre (Jiarü am vé(Jutü strecurán*
iază o nouă sectă, de care în Anglia esistă 156, séu Legea, şi anume legea şc0lelorfi medii nu’mi dâ nici
du-se o gravă erőre cu reproducerea unorü cuvinte ale
vinü din afară totü felulü de învâţăturl peiiculóse, pre dreptulü nici ca datoriă nu’mi impune sé sporescü numele rostite în camera deputa(ilorü din Bucuresci, cu
cum vedemü la Nazarenî, cári voescü sé întemeieze aci mérulü gimnasielorü confesionale. Décá din cerculü con
ocasiunea discujiunilorü asupra interpelării d-lui Mafrancü şi liberö secte şi biserici.’* Décá aruncámű o pri fesiunilorü nu se produce nici o mişcare în acéstá di
iorescu.
vire în viăţa internă a religiunilorü şi confesiunilorö e- recţiune (Cu Caransebeşul nu s’a produsü? — Red.),
Reproducerea D-Vóstre <|iee, că cuvintele mele erau
sistente, gásimü şi acolo ceva, ce periclitézá unitatea nu potü sé esü eu cu unü astfelü de proiectü. Dér seunü réspunsü la adresa băncei ministeriale.
statului ungarü. Acesta’i motivulü principalö, că suntü minaruiü rabinilorü are cinci classe gimnasiale ca classe
Afirmü spre onórea băncei ministeriale şi a ca^
contra acestei libertăţi religióse generale. Dér suntü de pregătire pentru cursulü teologicü, prin urmare nu
merei
deputaţilorO, că cuvéntulü »Transilvania« nu a
şi puncte de vedere culturale. Căci décá îmbucăţimO potü iniţia înfiinţarea unui íntregü gimnasiu. In acelü
fostü
rostitü
de pe banca ministerială.
societatea din consideraţiuni bisericesc! séu confesionale, institutü nu numai Israeliţî, ci şi creştini au ínvéjatü cu
IncredinţatO
că veţi face acéstá rectificare, vé rogü
nici o parte n’are putere d’a promova órecare scopuri mare succesü. Voiu mai avé ocasiune sé vorbescü. Kogü
confesionale.
Acéstá esperinţă o facemű la Israeliţî a se primi bugetulü. (Vii aprobări şi eljenurí *în drépta. sé primiţi espresiunea nemărginitei mele consideraţiuni.
B u c u r e s c i , 5 (17) Februarie 1887.
(Ignaz Zimandy: Nu esistă Israeliţî!) Da, Israeliţî, verba
__________ (Va urma.)
V. Maniu.
valent usu, Numesce’i cum vreai, e totü una. De când
Spre a evita, ca cetitorii noştri neiniţiaţi în
s’a fácutü ruptura între congresü şi Jidovii ortodox!,
afacerea din cestiune, să nu înţelâgă cumva gren’au absolutü nici o putere d’a promova multe scopuri
Fóia coşutistă din Cluşiu încă se declară contra şitu afirmarea d-lui Maniu, observámü că în co
culturale. Afară de asta nu vreau sé lasü a se întemeia
părerei
ce ní-amü dat’o noi în privinţa sentinţei aduse respondenţa nóstrá din Bucuresci ce a apăruţii
aci astfelü de secte, în care credinţa deşartă jócá rolulö
de
Tabla
regéscá pentru condamnarea d-lui v.-protopopö în numărulű dela 21 Ianuarie (2 Febr.) a. c.,
őelü mai mare. Nu suntü încă la noi stările astfelü,
Vlassa
din
Indolu. »Cine se amestecă în nisce lucruri vorbindu-se de apostrofarea adresată d-lui Maioíncátü libertatea religiósá sé o putemü suporta fără
ca acele, în care s’a amestecatü elü, (Jice fóia agitatóre, rescu, că fără lupta partidului liberalü d-sa „póte
periculü.
Ce privesce sistemulü de instrucţiune ce esistă a<Jî trebue sé pótá suporta eu táriá tóté urmările. Décá ci că n’ar fi fostü a(Ji decátü unü dascălu ori unü
„O voce
în Ungaria, e adoptatü, cu mai mar! séu mai puţine a- neva predică, că înainte cu 100 de an! a tráitü unü jopă la satü“, s’au (Jisü urmátórele:
bárbatü
románü,
c*re
a
ucisü;
a
maltratata,
şi
că
nede pe banca'ministerială a mai adâugatu (la acea
bater! în tótá Europa. Şi eu l’am gásitü íntrodusü
(Ignaz Zimandy: D ta numai l’ai stricatü!) Cunóscemü amü adunatü astăzi pentru sărbătorirea lui — acesta apostrofare) cuvintele: In Transilvania! ceea ce
defectele acestui sistemü, dér e mai bine aşa decátü póle sci, că face réu. pentru că faptele condamnabile nu a făcutu pe unü d. deputatü din oposiţiă (V.
sé-lü schimbámü mereu. Oratorulö 4*ce
cunósce şi se potü preamări. Celü mai bunü*, mijlocü pentru a*şî .üaniu) să replice: „Cuvéntulü de Transilvania
pistemulü celü vechiu şi se laudă că a fostü totdéuna résbuna asupra Maghiarilorü este, ca sé nu se „dimită“ n’a pututü eşi decátü din gură grecésca ori bulîntre cei dintâiu eminenţi. Décá cărţile de scolă costă omulü la astfelü de preamăriri, căci atunci nu se dă gărâscă“.
D. Maniu declară în întâmpinarea de mai
multü, nu e vina lui. Va lua mésuri energice în contra ocasiă pentru terorisroü«. — O, absolutiştilorfl constitufaptului, că atátü de mulţi tineri, cum au în mână testi- ţionali şi intoleranţilorO, cátü de slabi sunteţi, decă la süsü, că acelü cuvéntű nu s’a rostitű de pe banca
moniulü de calificaţiune, se punö în legătură cu între- amintirea numelui unui mortü vé cuprinde gróza! Catü ministerială.
Luándű actü cu deosebită plăcere de acéstá
prin(}étorÍ şi scriu cărţi şcolare. Ce privesce taxa şco de neliniştită trebue sé vé fiă consoiinţa!
declaraţiune, nu putemü să nu observămu, că
—x—
lară, in nici o ţâră nu e atátü de mică ca la noi, ér
Din ordinulü viceşpanului ^comitatului lorontalu , aprópe tóté diarele din Bucuresci au fostü luatü
copii fără mijlóce, cari au pornire spre învăţătură, suntü
scutiţi de laxă. (Ministrulü, precum se vade, nu scie că s’a íntoemitü in acestü comitatü colecte ín favórea ace notiţă despre incidentuhi din vorbă în acelaşi
în România învăţământulfl e gratis şi pentru celü sé- orü înveţători, cari suntü ín stare a dovedi celü mai înţelesu, ce i Ta datü stimatulü nostru coresponpacü şi pentru celü bogatü. — Red.) Ce privesce îngreu- mare succesü în instruirea limbei maghiare şi, după cum dentü, şi câ de aceea nu ne-amű cre^titü autoiarea şcolarilorü, atârnă de tactulü profesorului. Décá anunţă „Banater Post“, au incursü din marele comitatü risaţi a-i trage la îndoiâlă respectiva comunicare,
aşfl avea mai mulţi bani la disposiţiune, de múltú aşa de aprópe 300 comune numai 46 fl. 50. — Precum ve deşi bucurjsü aroű fi doritü să o putemü face.
fi Infiinţatfi unü internatü după modelulü scólei normale demü, nici Şvabii nu simtü nici o bucuriă d’a se ma*
superióre francese, unde profesorii nu numai suntü in ghiarisa. Cólele de colectare, primite de utopişti gole,
Discursulü d-lui Kogâlniceanu,
struiţi, ci şi educaţi. Căci avemü fórte bun! profesori, dér suntü unü votü de blamü, cum li se cuvine. Fiascuri şi
rostită în şedinţa camerei române dela 24 Iadurere, suntü şi mulţi cari dau educaţiune, pe când ei ér fiascuri pretutindenea!
nuariu st. v. a. c.
—xînşişi ar trebui sé fiă educaţi. (Viă ilaritate).
Eată importantula discursti, prin care distinsula
In privinţa scólelorü comunale şi confesionale obIn adunarea ţinută|în|q[ilele acestea de representanţa
servü, că ceea ce a avutü sé ’mî impute d-lü deputatü oraşului Braşovă, Carol Schuster a interpelata asupra bărbate de stata alâ României şi-a marcata posiţiunea
nu e aşa. Nici odată n’am predicatü, că scőlele con stadiului în care a ajunsü cercetarea contra perceptorului sa faţă cu guvernula şi cu partidele din ţeră:
D. M. Rogălniceanu: D-nii mei, astătji pentru
fesionale suntü rele, că în loculü lorü trebue sé se în suspendatü Iohann 2 Am, care a defraudatü o însemnată
fiinţeze scóle comunale. Totdéuna am poruncitü orga- sumă de bani. Preşedintele, primarulü Brennerberg, a res- ânteia oră am ceruta şi eu cuvenfula în Cameră de când
am reintrata. Eu socotescO, că n’ar fi drepttt, mai ale?a
nelorü mele sé caute, ca scólele sé fiă bune. ér nu sé punsü, că cercetarea, fiindü fórte cuprin4étóre, nu s’a
pentr’una Parlamenta liberala, ca după ce unuia din oschimbe totdéuna caracterulü scólelorü. Nu mi se póte încheiata încă, dér e aprópe de sfârşitfi.
posiţiunea multicoloră ia cuventula şi interpelă pe mi-
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o lécá de vorbă cu mine! Frumosü fü aceea dela voi noi după cineva, că doră suntü destui feciori sdraveîn
sé mé lăsaţi dormindü în pădure şi înca legatü în lan în satü, ce sé mai baţi calea ţârii? Stăi tu aci, în sa
ţuri ca unü hoţO? Asta-i mulţămita fiindü că v’am a- tulü téu, între neamuri, aprópe de mine, acum la bétráPipéra§iu Petru şi Elorea- nfloritulü.
flatü, am bátutü pe smeulü, care vé omorîse, pănă v’a neţele mele, se nu-ţi mai ducü atâta dorulü.
(Poveste din Sălagiu, comunicată de plugarulü M. Bene din Supu- ínnatü, l’am omorítü pe elü sé scapü satulü nostru de
Multe vorbe bune şi înţelepte ii spuse maică-sa, dér
rulö de süsü, scrisă de Ioanü Popü Reteganulű.)
urgia lui, v’am umplutü de averi şi v’am pusü pe dru- elü totü ca elü, decă ’şi punea odată earulü în petri
(Urmare.)
mulü cătră casă, eu, fratele vostru, aşa résplatá am fostü pentru ceva, apoi nu mai era omü sé-lü desbaiere. îşi
S’a luatü derâ sé plece, dér uifându-se la stejarulü vrednicü sé aflu la voi?
luă dérá rémasü bunü şi se cam mai duse, multă lume
celü mare, de care’lü legaseră fraţii, îşi 4ise: biata mamă
Atunci fraţii începură a plânge şi a se ruga de ier ’mpărăţiă, ca Dumnezeu sé n$ ţiă, că din poveste multă
nici lemne de focü n’o fi avéndü, că harnicii de fraţi nici tare (Jicéndü, că numai au glumita, că bine sciau ei, că este, mândră şi frumósá, s’o ascultaţi şi d-vóstrá, că cine
lemne nu i-orü fi dusü; hai sé-i ducü eu unü cáturü... elü atâta-i de tare, de cu stejarü cu totü póte veni pănă o-a asculta, o-a învăţa, ér cine a dormi, se va hodini
Şi merse la ştejarulO de care fuse legatü, ílü smulse acasă. Sé mai rugă şi mumă-sa şi soru*sa şi totü sa şi povestea nu o-a sci.
din pánaéntü, ca pe unü morcovü, ílü luă pe umérü, cum tulü sé-i ierte, ér elü fiindü omü cu inimă bună, — i-a
S’a dusü, s’a dusü pănă a nimeritü într’o pustie
iai o greblă bunáórá, şi hai cu elü spre satü.
iertatü şi s'a pusü şi elü la ospéjü.
tate mare, de nu vedeai nimicü numai ceriulü în süsü şi
Când era ospéjulü mai poganü, când jucau şi beau
Când a fostü a doua (Jt diminâţa, după ce s’au sub picióre páméntulü, nici o frunză, nici unü firü de
pe întrecute în ocolü (curte), că în casă nu mai încăpeau
sculatü toţi voioşi şi săn0toşi, Pip0ruşfl Petru se gătâ iérbá, dér nimicü, ce-i nimica.
atunci nimeri şi Pip0ruş0 Petru cu stejarulü pe umérü]
de cale.
A mersü elü multü pe pustietatea aceea pănă a
Totü satulü ílü cunoscü, că dórá numai de câteva [(Jile
datü
de
unü víjü bétránü, dér bétránü nu glumă, albü
— Dér unde vréi sé mergi éra, Petre, puiulü ma
plecase de acasă, dér fraţii lui nu sciau ce sé facă, véla
pérü
şi
la barbă ca o óié bălaie, cu o cârjă în mâna
<|éndu-lü cum vine cătră ei şi îşi gândiră că acum are mei! ílü întrebă mamă-sa.
— Mé ducü, mamă, mé ducü departe, pănă unde dréptá, ér cu cea stîngă îşi totü ferea genele de pe ochi
sé’i şi omóre.
sé vécjá înainte, că aşa-i erau de largi şi de dese, de-i
— Bunü ospăţulfl Ia d-vóstrá, <Jiee PiperuşO íntrándü voiu da de Florea-nfloritulü, dér de cumva l’oiu putea
aduce sé fiă soţO soru-mi, că am autjitü că e unü voi- veneau pănă 11 gură şi se împreunau cu barba şi cu
ca stejarulü celü mare pe umérü.
must0ţile.
— Bună să-ţi fiă inima, 4*serâi sătenii, pe când fra nicü de omü şi ar fi pécatü sé nu ne cunóscemü.
(Va urma).
ţii lui voiră sé o ia la sănătrisa.
— Da nu merge, stăi acasă, aveţi voi destulă avere,
Oho ! strigă PipăruşO, încătrău cinstiţilor ? Én staţi însuraţi-v0, dragii mamei, ér pe soru-ta vomü mărita-o
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nistru, şi după ce ministrulü răspunde tótéi oposiţiuni ca parlamentü, m’am íntrebatü pentru ce i-a adusü? Fi-va d’a ne putea apăra ţăriş0ra la timpü, 4ice că nu cu
unicoloră, îndată sè închidă discuţiunea. Ei bine, şi noi pentru ca sé sporéscá numérulü voturilorü? Nu, n’avea asemenea vorbe dulci se póte servi în parlamentü, când
avemü dreptulü, acei cari nu íacemü parte nicî dintre trebuinţă, căci aţi vé4utü că alaltăieri s’a votatü o mo
guvernamentali, nicî din oposiţiunea quand même, së 4*" ţiune de încredere cu 105 voturi; dér pentru că din ge e vorba d’o asemenea gravă cestiune, cum e de esemplu
cemü cuvêntulü nostru. Aci este o cestiune care inte- nera ţiunea vechiă nu mai suntü decátü fraţii Brătieni, pregătirea d’a intra în răsboiu. Décá e vr’unü duelü
resézà ţâra întrégà, şi aşa fiindü, vë rogü së bine-voiţi Nicolae Ionescu şi eu, şi câţiva alţii puţinO mai tineri între puterile cele mari din Occidentü, ce ne privesce
a më lăsa së vorbescft. ou atâlü mai múltú că eu diferü decátü noi, şi pentru că nu trebue ca deodată cu bă pe noi? D-sa 4*ce
vorbele: complectarea armamen
de mulţi din D-vóstrá ia pr vinţa chipului cúm se dis trânii sé dispară şi pariitulü liberalü, aducerea tinerilorü tului suntü improprii şi nu potü înşela pe nimeni. Vorcută cestiuniie in actuala sesiunea Parlamentului nostru. aci a fostü ca sé întemeieze continuarea partitului libe
Eu socotescü că astătjî aeela îşi iubesce ţâra mai multü ralo, ca acestü partitü sé se menţină şi după ce bătrânii bindü mai deună4î cu ministrulü de răsboiu despre acéstá cestiune, 4ice d-sa, mî-a spusü în modü categocare contribue la alinarea, ér nu la excitarea pasiunilorü vorü dispáré.
politice. Sunt. omü bëtrânü, lăsaţi-mă së spunü că cu
Étá dér, după părerea mea, legitimarea aducerei în ricü, că suntemü gata de răsboiu. Aşa dér nu e vorba,
mare durere am vë4«tü cum se discută de cât-va timpü Cameră a tinerilorü de valóre de cari astă4i se glorifică nu póte fi de complectarea armamentului, ci d’o ade
în acéstá Cameră, şi când m’am rádicatü dïn patulü de tribuna română.
vărată intrare în răsboiu.
durere şi am revenitü între d-vósírá, cu durere vë
Dér care este causa, şi aci este grija mea, că aD-sa vorbindü apoi de situaţiunea încurcată din
spunü, că n’am- mai recùnoscutü Parlamentulü. Ce? ceştî tineri s’au deslipitü de partitulü liberalü guverna*
Orientü,
unde este vorba despre unü răsboiu de
Suntemü Parlamentulü României? Suntemü Fariamén* mentalO ? Care este causa că aceşti tineri suntü astă4»
tulü naţiunei romane? Suntemü o societate română? cei mai violenţi dintre oposanţi? Onor. d. Stătescu a influenţă, íntrébá, care răsboiu ne ameninţă? Celü din
Séu,cum 4*cea odată Rosetti, suntemü Drusi şi MaroniţI?.... 4isü că d-lorQ faeü oposiţiunea pentru ca sé aibă gloriola Occidentü séu celü din Orientü? D, Ionescu cere mai
D. N. Dimancea: Cerü cuvêntulü pentru închidere ce dă oposiţiunea. Eu credü din contră, că a face parte
multe lămuriri ín acéstá privinţă. D-sa sfîrşesce sfăD. M. Kogălniceanu : Am onóre së deelarü D-lui din oposiţiune nu este a te ^glorifica, cum se glorifică
Dimancea, |câ rëu face së cérà închiderea discuţiuneî, acei, cari capétá decoraţiuni; eu credü că este cu totulü tuindü pe guvernü ca să nu sparie lupulü cu pielea oii
căci, deşi ar puté së’mï închidă gura astăcji, însë mane altfelü. Causa care a făcutO pe aceşti tineri să se re şi că decă are necesitate d’acestü creditü să motiveze
nu. căci am së vinü cu o nouă interpelare, prin urmare, tragă din cerculü partitului liberalü guvernamentalü tre altfelü cererea: căcî astfelü cum e motivată, n’o va vata.
lăsaţi-mă së vorbescû, së’mï vërsü foculü, nu aruncândü bue sé o căutămO aiurea.
(Aplause.)
untü-de-lemnü peste focü, ci apă.
Domnii mei, repausatulü Rosetti, cu care de multe
D. generai Leca, fórte emoţionatO, cere ca majo
Vocï : Së vorbéscâ.
ori am fostü în luptă, dér la cestiuni mari totd’auna
ritatea
şi minoritatea să voteze acestü credita, fiindü
D. vice-preşedinte : Fiindü că Adunarea voesce con împreună, 4*cea unQ cuvéntü; e!ü 4icea: női liberalii
tinuarea discuţiunei, discuţiunea nu se va închide, dér vë avemü o biserică fórte largă, uşile nóstre şi ferestrele vorba de apărarea ţărei.
punü în vedere că în ordinea înscrierei e í). G. Arionfj. nóstre suntü deschise şi primimü pe oricine vine...
D. Kogălniceanu vorbesce în contra închiderei, disD. O. Arionü: Schimbü cu D. Kogălniceanu.
D. ministru alü justiţiei, Eug. Stătescu: cine vré cuţiunei, care s’a cerutü, 4ic&ndü că este vorba de
D. M. Kogălniceanu: D-!orü, alaltăerî Camera a- sé între, între; cine vrea sé iasă, iasă; ér pe mişei îi
30.000.000 lei, cari trebuescü luate din spinarea ţărei şi
césta, cu 81 de bile albe şi una négrá, — şi sciţi, că dau afară.
una contra e confirmarea unanimităţii, ér nu denegarea,
D. M. Kogălniceanu: Eu vé márturisescü, că partea trebue să se discute cu maturitate acéstá cerwe.
C. Ciocazanü vorbesce pentru închidere, 4icéndü
— a venitü şi a votatü cinci milióne cerute de guvernü cea din urmă n’am au4it’o la Rosetti. Dér când d. mi
în interesulü apërârei ţerii, şi am convingerea că acéstá nistru de justiţiă ar fi hotăritfi sé facă acésta, îi promitú, că se tratézá despre apărarea ţărei şi nu mai încape
Adunare, care pe tërêmulü cestiunilorü din întru secértá că mulţi din cei vechi s’ar íntórce índérétü în partidulü discuţiune.
cum vedeţi D-vostră, şi vine pănă la cuţite, ori de câte- liberalü guvernamentalü...
Se puse la votü închiderea şi se primesce. Puînorl se atinge de binele ţărei va vota cu aceiaşî unani
D. ministru alü justiţiei, Eug. Stătescu: Eu vé potü
mitate îndoitü, întreitü decàtü a votatü alaltăerî. Votulü asigura că ceea ce am 4isü suntü cuvinte textuale, pe du-se la votü luarea în consideraţiune a proiectului, se
de alaltăerî aratá că oposiţiunea care së agită atâtü de cari le-am au^itü din gura repausatului Rosetti.
primesce cu 98 contra 23 voturi şi două abţineri. Se
rauitü în cestiuniie din întru, când se atinge de cestiuD. M. Kogălniceanu: Vé sunt recunoscétorü şi de citesce proiectulü.
I
nile din afară, de apărarea ţărei, nu se dă înapoi ca së cuvintele acestea, căci voiu profita de densele.
D. P. Carpu cere cuvéntulü pentru a esplica moRosetti 4>cea: în partidulü liberalü avemü o bise
dea ajutorü guvernului.
tivuJO,
care a fácutü pe minoritate să voteze în contra
D-lorü, eram bolnavü şi, în timpulü bóléi mele, rică largă,- cu uşile deschise şi cu ferestrele deschise; şi
acestui
creditü. Elü este, 4*°® d-sa, pentru că s’a # 1*0camera în unanimitate mi-a dato o recompensă naţio când 4icea acestea, Rosetti nu era la guvernü. Cu
nală; aceea pentru mine ’mi-a impusü obligaţiunea ca, cátü mai multü se lărgesce acea biserică când partidulü pusü din iniţiativa maiorităţii şi astfelü nu-şî ea gtivercâtü voiu trăi, së nu fiu eu pasiune şi cu părtinire, ci liberalü este la guvernü, atunci negreşitO, D-lorü, nu nulü responsabilitatea după cum ar fi trebuitü. Gum
së cautü câtü se póte mai multü, mai alesü în faţa ím- veţi tăgădui câ mulţimea neofitilorü ar trebui sé fie mai
vine unü deputatü din maioritate şi propune votarea a
prejurárilorü din afară, sé spunü bëtrânesculü meu cu- mare, fiindü că chiar la biserica lui Dumne4eu, popa la
30.000.000
pentru garantarea neutralităţii ? Dér votarea
vêntü, cerêndu-vë së discutâmü cu francheţă şi lealitate, sfârşitO aduce anafora; dér cu cátü mai mullü când a
acestui
creditü,
astfelü propusü, sunteţi d-vóstrá siguri
vemtü partidulü liberalü la guverffü, închipuiţi-vă ce ana
ca fii ai aceleaşi ţări.
Pe când më aflamü bolnavü ceteamü jurnale, şi forâ era. (Ilaritate.)
că ne garantézá neutralitatea şi că nu e tocmai din
cu mare părere de rëu am vë4utü, că sub guvernulü li
Réposatulü Manolache-Kostaki califică acésta ana- contră unü semnalü în afară de provocaţiune.
beralo, acei cari în acestü Parlamentü luau cuvêntulü şi foră, traista cu grăunţe. (Ilaritate.)
Neutralitatea în ori ce casü nu pare posibilă şi
se pronunţau contra guvernului liberalo, nu erau con
Au íntratü mulţi atunci, nu din causa principielorü,
servatori, căcî conservatorii suntű fórte puţini, nici nu ci din causa anaforei, şi a íntratü unü numérü aşa de nici o dorescü. Dér în faţa acestui creditü mă simtü
sciu, décá este verï-unü adevëratü, adecă vechiu coser- mare, încâto a datü afară pe mulţi din cei vechi.
datorü sé íntrebü pe guvernü, pentru ce se dă la o
vatofü ; aci suntü câţiva din acei, cari se numescü ju
D. ministru alü justiţiei, Eug. Stătescu: cari adică parte, când ar trebui să vină elü şi să ia iniţiativa şi
nimişti; pănă în an acesta d lor au făcut unü fel de opo- s’au dusü íiindü că nu mai găsiau anaforă? (Ilaritate.)
răspunderea acestui proiectü? Pentru că este tendinţa
siţiune, iertaţi-mi së 4*cö cuvêntulü, o opisiţiune fórte
D. M. Kogălniceanu: Nu, pentru că décá se is
blândă, plagină. Së më ierte d. Carp, decă voiu spune prăvea anafora, nu era se aveţi atâta ímbukjélá; dér guvernului d’a se sustrage dela o asemenea răspundere,
că d-sa a venito în riăcare anü cu câte unü diseursü în tocmai pentru câ era anaforă, au íntratü multî din acei lásándü acéstá răspundere acelora, cari n'au şi nu potü
privinţa băncei, a etalonului de aurü şi în privinţa co pe cari D. ministru alü justiţiei preiinde că i-a cali- avea nicî o răspundere. D-sa conchide că pentru aceste
munei. d. Maiorescu a rádicatü cestiunea mai süsü, şi, ficatü repausatulü Rosetti aşa cum eu nu au4isemü dela consideraţiuni va vota în contra creditului.
cu multă blândeţe vine şi pune câte o teonă constitu dénsulü.
D. Kogălniceanu 4ice că acum câteva 4ile s’au vo
ţională , . . D-lorü, nu veţi bănui, că eu pârtinescü pe
Eu, Domnilorü, ca moldoveanü, ’mi aducü aminte
conservatori séu pe junii conservatori, domnia-lorü më că astăcji în fiecare judetü din Moldova suntü o mulţime tatü 5,000,000 totü pentru aceleaşi consideraţiuni pen
onorézâ cu o fórte mare antipatiă; şi eu suntü datorö de liberali prigoniţi şi maltrataţi ca vai de ei. (Aplause tru cari astă4i se cerü 30,000,000. Atunci insă ve
së deelarü la rêndulü meu cum că, în strimtorarea din partea oposiţiei.)
nind 0 guvernulü cu cererea, din iniţiativa sa, îi s’a aminţei mele, eu nu dorescü ca după d. lónü Brătianu
Prin urmare étá ce a fácutü, credü eu, pe mulţi
cordatü
în unanimitate de Cameră. Astă4î însă, 4ice
së vină junimiştii la putere. (Aplause, ilaritate).
din Adunare sé (}ică.: dér óre mai suntemü noi partidü
In anulO trecut erau numai veri o patru, cinci opo- liberalü? Apoi pentru ce noi tinerii sé íntrámü în acéstá d-sa, guvernulü s’ascunde la spatele maiorităţii, şi mi
sanţi în cameră, era amiculo meu d. Pallade d. Butcu- biserică şi sé ne facemü solidari cu păcatele bătrâni lorü? noritatea nu voesce să se unéscá cu ea. Venindü apoi
lescu, d. Rădulescu şi eu; aşa de puţini oposanţi erau; Étá cum esplicü ea acéstá recrudescenţă din partea ti- la vorbele d-lui Carpü, cum că neutralitatea nu e po
încâto nu gáseamü cinci ca së subscrîemù unü amenda- nerimei, acéstá violenţă, care până la unü punctü óre- sibilă şi că nici n’o doresce, 4ice că tocmai acestea Pau
mentü alü nostru; şi ne trebuia së punemö mare ener care îşi are şi ea mţelesulo ei.
íngrijitü, de órece tocmai acestea potü fi şi sentimentulü
gia pentru a fi ascultaţi. Insë de atunci s’au schimbato
D-lorü, acésta m’a fácutü pe mine să mă îngrijescO;
lucrurile ; când am venitü a4i aci, am vë4utü că s’a în- căci, ori cum să fie, sünt, calulü de bătăliă care, când guvernului.
mulţitO oposiţiunea, câ suntü vre-o 40 séu 45. M’am în- trâmbiţaşulO sună, merge de se pune la rendű. Vé már
Cum stámü noi astă4î, íntrébá d-sa? Décá guver
trebatü : care së fiă causa ? De unde vine acésta ? Şi turisescü că m’a durutü fórle multü când am vé4utü pe nulü n’o póte spune în Cameră, ar puté s’o spue nu
mai alesü m’am íngrijatü fórte multü, fiindcă sunt li D. Brătianu, cu care am avutü onóre să-i fiu colegü in mai unei restrînse delegaţiunî a ei. Căci controlulü Ca
beralü.
mai multe rénduri, m’a durutü, când am vé4utü că a~
Va 4ice póte cineva: cum? Kogălniceanu liberalü ! tacă pe proprii săi soldaţi; şi ârăşi m’a durutü fórte merei nu póte lipsi politicei esterne a guvernului. ReDa, liberalü, şi am patentă că sunt liberalü, acea patentă multü când am vé4utü cum că conservatorii întrebuin- cunósce patriotismulü d-lui Brătianu. Dér nu e de aeste dată la Concordia, unde rëposatulü Rosetti a reçu- ţeză în contra partidului liberalü armele, cari noi odată junsü în asemeni cestiuni numai patriotismü şi inimă;
noscutú că 2 Maiu a fostü unü mijlocü de a ajunge la le-amü întrebuinţatü în contra lorü.
trebue şi multă cugetare. Pentru ce acum trei <|ile în
democraţiă. La acea patentă dată la Concordia ţinO,
(Va urma.)
locü de 5 milióne nu s’au cerutü mai multe? Fi-va sişi cu dênsa më prevalezü càtrë d-vôstrë că sunt liberalü.
tusţiunea din afară mai grea decátü atuucI? Nu credü,
Dér mai am şi alte documente de liberalü. Pănă la 1^62,
(Jice d-sa. Mie îmi pare, 4*ce oratorulü, c’acéstá cerere
până la unirea definitivă, nu veţi tăgădui că am fostü
Creditulü pentru armata română.
şefultt partidului liberalü din Moldova. Dupë ce s’a făe mai multü o manifestaţiune, care să producă efectü
(Şedinţa dela 5 Februaiu.)
cutü unirea şi am venitü aci, îndată s’au unitü conser
peste graniţe.
vatorii de acolo cu cei de aci, iertaţi mi expresiunea po
D. E. Costinescu, raportorO, dă cetire raportului şi
D. I. C. Brătianu, primö-ministru, 4>ce că deşi
pulară şi puţinfl parlamentară, cum se 4^oeî îndată s’au proiectului de lege prin care se deschide pe séma minis
acestü
creditü e produsü din iniţiativa parlamentară,
mirositü. Asemenea şi liberalii s’au unitü. Eu, şefulo
terului de resbelü unü creditü estra-ordinarü de 30,000,000 tótá réspunderea insă e a guvernului. D-sa mărturisesce
pârlitului liberale din Moldova, am gásitü aci pe şefultt
séu pe şefii partitului liberalü de aci, pe d-lü Rosetti şi lei pentru complectarea echipamentului armatei spre a că prin acestü votü voiesce să facă o manifestare în
pe d-lü Brătianu. Domnielelorü erau şefii unui partitü fi gata ín casü eventualü de iscarea vr’unui răsboiu, d;a afară pentru a se vedea că România voesce să tráiéscá
liheralü mai numerosü şi mai bine organisât ü decâtü ceiü garanta neutralitatea teritorului nostru.
şi că este decisă a-şî apéra esistenţa, (Aplause.)
din Moldova, şi avéu pentru denşii capitala (ërei ; repreD. I. C. Brătianu, primulö-ministru, declară c’aD. Nicorescu: De voiţi să faceţi o astfelü de masintă o forţă mare oraşulo Bucuresei, oraşO eminamente
cestü
creditü
va
servi
la
garantarea
neutralităţii
ţărei
nifestaţiune,
faceţi apelü la ţ0ră prin alegeri. (Sgomotü,
liberalü, eminamente românO şi partitulü liberalü ’lö avea.
Prin urmare am 4isû : am experienţa mea, am trecutulü nóstre ín casulü când s’ar face răsboiu între două puteri protestări.)
meu, am meritulü meu mai multü séu mai puţinO ; dér ş’acestea ar voi să strămute teatrulü răsboiului pe teriD. primü-ministru I. C. Brătianu mai adauge câ
în regimulü parlamentaro se lacrézl şi s3 votézá cu ma- torulü nostru. D-sa 4ice că pacea Europei pare ame
teva vorbe sfârşindO că România trebue să fie gata şi
iorităţi, şi astfelù m’am ínchinatü d-lorü Brălianu şi Roninţată, căcî tóté puterile mari se înarmăză; prin ur streinii s’o scie gata, decisă pentru a’şi apăra teritorulü
sptti, cari represintau o valóre parlamentară mai mare.
şi de aceea am primitü së faeü parte din ministerulü d-lui mare, adaoge primulü ministru, şi noi trebue sé fimü şi independinţa prin sângele fiilorü săi. Creditulü se
Brătianu sub preşedinţa d-lui, deşi eu eram mai bë pregătiţi spre a ne apăra ţărişora. D-sa termină ru- votézá cu 99 voturi fiindü contra 11 SenatulÜ încă a
trânü.
gándü adunarea ca să voteze acestü creditü. mulţămindO votatü proiectulü.
Eu dér, veehiulü, bëtrânulü liberalü, când am vë- totd’odată iniţiatorilorO, cari s’au grábitü sé lü propue.
..I
.1
i
i
mu
............ —
.... * ............... .... .. ........ ...............1— 11i.i .
<}utù întrândü în acéstâ cameră pe acei juni liberali pe
Editorü: Iacobü Muresianu.
(Aplause).
earl, nu guvernulü, după cum 4icea d-lü Stătescu, ci
partitulü liberalü, cum 4*cea d-lü Brătianu, i-a adusü în

D. N. Ionescu, relevándü vorbele primului ministru,

Redactorü respobnsailü Dr. Aurel Mnreşiann
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Cursutu pieţei Braşovu

din 19 Februariu st. a. 1887

din 12 Februariu st. n. 18h7.

(tentă de atrrfi 5°/0 . . . 96.70 Bonuri croato-slavone . . 104.50 Bancnote românesc! . . .
Rentă de hârtiă 5% . . 8615 Despăgubire p. dijma de
vinii ung.................. ... —•—■
Imprumutulfi căilorO ferate
Argint românesc . . . .
u n g a r e ..................... 146.30 ImprumutulG cu premiu
ung..............................
116.50
Amortisarea datoriei căiNapoleon-d’orî . . . .
Losurile pentru regularea
lortt ferate de ostti ung.
Tisei
şi
Segedinului
.
119
60
(1-ma emisiune) . . . 9550
Renta de hărtiă austriacă 77.50 Lire turcescl....................
Amortisarea datoriei căi*
Renta de arg. austr. . . 79 85
lorfi ferate de ostO ung.
Renta de aurii austr. . . 108,95 Im p e ria li........................
(2-a emisiune) . . . . 126 — Losurile din 1860 . . . 130.75
Amortisarea datoriei căiGalbeni........................
Acţiunile bănceî austrolorfi ferate de ostQ ung.
u n g a r e ..................... 845 —
(3-a emisiune) . . . . 114 — i Act. bănceî de credittt ung. 270.— Scrisurile fonc. »Albina*
Bonuri rurale ungare . . 104.— Act. bănceî de credită austr.276.—
Ruble Rusesc!................
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.— ArgintulG — . — GalbinI
Bonuri rurale Banat-Ti.............. 6.04
împărătesei
. . .
m iş t t ......................... 104.- Napoleen-d’orî
. . . . 10.14 Discontulti
Bofeurl cu cl. de [sortare 104. — Mărci 100 împ. germ. . . 62 85
Bonuri rurale transilvane 105 — 1Londra 10 Livres sterlinge 128.60

.

Cump.

Î&87

8.45 Vend.

8.47

Importantă

8.42

*

8.44

pentru

10 09

*

10.13

proprietari de domenii şi păduri!

11.40

*

11.44

10.40

*

10.44

101.—

Cu măsurarea geometrică, precum şi even
tuală cu esoperarea de planuri economice pentru
6.04
»
moşii mai estinse şi păduri se însărcinăză cu
» 102.- - preţuri eftine

116.—

» 117.—

5 99

Friderick Sehunn.
4__5

-10°/» pe anü.

Sibiu, Rossplatz Xr. 7.

9235/1886. t.k. sz.
>0
®

w p

Árverési hirdetményi kivonat.

»

ce ® <§ Ci

■S S

.

că
h—■

T3 "S?

CCS

«
a=>

^

o

*5

o ai o ai
S*

x *0

£
-o
tß

=
“

S2o
«
a ţ, ; »
s ea 53 .5

-O i

c

«

£

® ®«
c r* ~ <
u“
= » S'S « "•
S-s = §«
1p ■
AS
«>3
3-<03 S
a> s 9) ta •»2*-ţ-C^J rv£
QJ 'S —. 'S 3 )«iÂ
O- ß j! ®
:=
s5
C
C
X! 0a,5 a3 TJ
J ţnS
3 53 O
S~ ^
O)
<
B
«
^ °
"O
«
« «O

jos

a*

O 8—
eq „j ® ®'S O ■
~abc^
><13 S3£
•e ! 1 's o. = C *0«
S § 1 * .s sf •g 5 S*3>
cd ■
wS £ n* «%
î* °
c
c
-I
o CS O.
£ ai "oi 'S»Q
ÍS
= ® t-

g -g 'O J8 5 C3
M £ § 4 =s
a o « o

EU O ^ Ou

sa
o
O

■&g * S
o. 2

.2.^ g s *>
^
>SS SM 'S
0 J»

«'i-Sa#
■afa

«s

rAoi c6 'é
ca
£3

A brassói kir. törvényszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy
Avrám Nicolae végrehajtatnak néhai Florea George végrehajtást szen
vedő elleni 60 írt. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében
a brassói kir. törvényszék területén lévő hólbáki határon fekvő a hol
báki 71 sz, tjkvben A + 1313, 1414, 1347, 1348, 136l/i és 1362/
helyrajzi számú fekvőkre az árverést 305 frt. ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte, és hogy a fenneti megjelölt ingatlan ai
1886. évi Február hó 24-ik napján délelőtt 9 órakor a hólbáki község
házában megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron
alul is eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10°/o-ál
vagyis 30 frt. 50 kr. készpénzben, vagy az 1881. 60. t. ez. 42. §-ban
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi November 1-én 3333
szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60
t. ez. 170. .§. értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Kelt Brassón, 1886. évi Deczember hó 11-ik napjan.
A kir. törvényszék mint tkkvi hatóság.

Domnii acţionari ai „ I n s t i t u t u l u i de c r e d i t u şi de eco
n o m i i A l b i n a “ se învită prin acesta în virtutea §-lui 20 alfi statutelorft societăţii la

a X IV Adunare generală ordinară ,
care se va ţin6 în Sibiiu la 29 Martie 1887 st. n. înainte de am6<}î
la 10 6re în casa institutului (Strada Bauer Nr. 1.)

O b ie c te le :

Jakab Alajos,

elnök.

jegyző.

Co n c n r s n

„Albina institute, de creditu şi de economii^ in Sibiiu.

CONVOCARE.

Deési,

Pentru ocuparea postului de înveţătoră în Clasa I-mă la sc61a
confesională gr. cat. din Borgotiha m Vicariatulă Rodnei, devenindu
vacanta, prin acesta s6 escrie concursă pănă în 26 Faură a. c. st. n
pe lângă următ6rele emolumente: salaru anuală 200 fl. v. a. din fondulu scolastică, locuinţă liberă în edificiulă şc61ei şi lemne de focă.
Doritorii de a ocupa acestă postă au a-şi trimite recursele sale
cu testimoniulă de cvalificaţiune în limba maghiară, îndreptate cătră
senatulă scolastică locală din Borgotiha.
Din şedinţa senatului scolastică gr. cat. ţinută la 7 Ianuarie 1887.

1. Raportulâ anuală alu direcţiunei; Bilanţulil anului 1886 şi
Moisa Popp,
Ioanü Boari u,
raportul comitetului de supraveghiare.
2-2
preşedintele senat. şcol.
notar iu.
2. Distribuirea profitului realisatu, coniormu bilanţului.
3. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri de binefacere.
4. Ficsarea preţului marceloru de presenţă pe anulii curenta.
5. Alegerea alorti doi membrii în consiliulit direcţiunei în loRugămă pe d-nii abonaţi ca la reînoirea prenumeraţiunei
culă acelorti doi, alft cărorti mandată a espiratu în sensulă §-lui 36
binevoiaseă
a scrie pe cuponulă mandatului poştală şi nurnerii de ps
din statute, şi substituirea prin alegere a unui membru reposatu dela
ultima adunare generală înc6ce. (§. 37.)
făsia sub care au primită (ţi&rulii nostru până acuma.
Domnii acţionari, cari în sensulă §§. 22, 23 şi 24 din statutele
Domnii ce se abon^ză din nou sS binevoiască a scrie adresa
societăţii voescft a participa la adunare în personă s6u ^prin ^plenipoten- lămurită şi s6 arate şi postaultimă.
ADMINISTU. „GAZ. 1UAN&“
ţiaţi, simtă rugaţi a-şi depune la cassa institutului acţiunile loru

(Avisu d-loru abonaţi!

şi eventualii doyedile de plenipotenţă celu mulţii pana Tineri
în 25 Martie a. c/st. n. 6 ore p. m.

ABONAMENTE

S i b i i u , în 11 Februariu 1887.

la

Direcţiunea In stitu tu lu i.
Nr. 1911/1887.

Pablicatinne.

1-3

Toţi acei cari, în sensulă §-lui 5 din instrucţiunea legei pentru

glotaşi, dorescă a ocupa vr’ună postii de ofiţerii, medicii seu func
ţionarii la glote, s6 prov6că prin acesta a aşterne petiţiunile loru res

„§azeta t r a n s i l v a n i e i “

se potă face cu începerea dale 1 şi 15 ale fiecărei luni, mai uşorii
prin mandate poştale.
Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându -se
şi posta ultimă.

pective pănă la 5 Martie a. c. s6u la primăria locală, s6u imediată la
comandamentulă cercuală Nr. 77 de gl6te din locă.
Petiţiunile suntă a se instrui cum urm6ză:
1. Foştii ofiţeri au a presenta certificatulfi loră de eşire din
serviciu, respective a arăta corpulă de armată, la care au servită in
urmă.
.
..
2. Foştii suboficeri (cu deosebire voluntarii pe unu anu) au a
arăta corpulă de armată din care s’au eliberată şi posiţiunea loră cetăţenăscă actuală.
3. Acele pers6ne civile, cari să bucura de o reputaţiune escelentă, nepătată şi patriotică, au a presenta pe lângă arătarea posiţiunei
loră cetăţenescl şi actulă de boteză.
B r a ş o v ă , în 19 Februarie 1887.

M agistratulü orăşenescu«,
Tipografia ALEXI, Braşovă.

Preţuiţi abonam entului este:
Pentru Austro-Ungaria:
pe trei l u n i .................................. 3 fl. —
„ ş£se l u n i .................................. 6 fl. —
unu anu

....................................12 fl. —

Pentru România şi străinătate:
pe trei luni

............................. 10 franci

„ ş6se l u n i .................................. 20

,,

,, ună a n ă .................................. 40

,,

Administraţiunea „Gazetei Transilvaniei.'

