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Din causa S-tei sărbători de mâne cțiarulu nu va 
apare până Vineri sera.

pune capătă nențelegeriloră și discordieloră dintre Șerbi 
și Maghiari; e convinsă, că Serbii voră primi eu bu
curia strigarea: »Să trăiască înțelegerea și amiciția!< 
(Aprobări generale.)

Gabriel Ugron, reflectândă la vorbele lui Gyurkovics, 
dice că acesta p6te să fiă convinsă, că cu greu s’ar afla 
în Ungaria vr’o partidă, care n’ar voi să apere libertatea 
b.sericei sărbescl, câtă vreme acestă biserică servesce in- 
tereseloră libertății generale.. Noi toți, câți trăimă între 
Carpați și Adria, avemă consciința, că esistența nâstră 
numai așa ni-o asigurămă, decă ne păstrămu simpatia po- 
poreloră ce ședă aci, precum amă posedat’o în trecută. 
Ospitalitatea cu care amă deschisă porțile țării strămoși- 
loră loră, să o resplălăscă Serbii cu aceea, că ei, când 
odată va sosi pericululă comună nouă și loră, uitândă 
relele loră cele mici, să lupte cu noi tîn contra marelui 
rău comună. (Vii aplause). Oratorulă trece la altă o- 
biectă. Corona prea mare dreptă ’șî-a însușită cu con
firmarea episcopiloră reformați. Ar fi trebuită constitu- 
ționalulă guvernă ungurescă, ca consiliară ală corănei, 
să o lămurescă asupra granițeloră și adevăratei însem
nătăți a dreptului de confirmare, care e ună felădeser- 
bătorescă luare la cunoscintă a alegerei. E o tactică 
permanentă a guvernului a concede totă și a nu face ni- 
mică. La 19 Februariu 1881 a hotărîtă camera să facă 
guvernulă pașii necesari pentru întemeiarea episcopiei și 
capitulului celoră 130,000 greco-catolici de limba ungu- 
răscă. Der de cinci ani nimică n’a făcută, prin urmare 
ce pondă să pui pe promisiunile ministrului, de cumva 
nu va fi vorba de ridicarea vr’unui paiață ? La ce ser
vesce a accentua de atâtea ori idea de stată maghiară, 
pentru ca în numele acestei idei de stată să se suprime 
chiar libertatea nâstră, dăcă guvernulă chiar acolo nu lu- 
creză, unde e vorba de ea, ca d. e. Săcuii unguresc! să 
nu fiă siliți a asculta în limba română serviciulă divină 
și predica, unde așadară e vorba de interesele nemului 
ungurescă? Elaboratulă asupra autonomiei catoliciloră 
ministrulă în înțelegere cu prelații îlă lasă de an! nere- 
solvată ; de unde ’ș! ia elă libertatea d’a nu răspunde 
la o petițiune ce vine dela 8 milione de catolici? Ora
torulă vorbesce apoi pentru autonomia catoliciloră. Mi
nistrulă vrea să sprijinescă o facultate teologică în Ar- 
deală; să ’ngrijescă mai bine, ca ascultătorii săsesc! de 
teologiă să viă în atingere cu tinerimea ungurăscă la scâ- 
lele superiâre unguresc!.

Ministrulă Trefort-. Celă ce nu cunâsce deprinde
rile nâstre parlamentare, ar crede că ne aflămă într’ună 
sinodă. La întrebarea, că cu ce intențiune am propusă 
coronei să confirme pe nou 'alesulă episcopă reformată 
ală Ardealului, răspundă, că dreptulă de confirmare îlă 
are corona. La cestiunea greco-uni, cu țilorădeosebrei 
a Ruteniloră, răspundă, că în biserica românăscă ar fi 
să se facă liturgia în limba grecescă (?); în biserica ru- 
tenă nu este limba viă a poporului cea liturgică, ci cea 
vechiă slavă. A schimba acăsta și a îndupleca și alte 
nemuri, ca să’și schimbe limba liturgică usuală, precum 
vedemă asemenea tendințe în unele părți ale țării, asta 
n’ar fi o politică salutară și corectă. (Aprobare în drăpta, 
contradicere în stingă.) A treia întrebare e autonomia 
catoliciloră în Ardeală. Acăstă autonomiă ar fi pericu- 
lâsă pentru stată, și o asemenea autonomiă nu esistă 
nici în Spania, nici în Italia, nici în Francia. Fără Roma 
catolicismă nu esistă. S’a amintită de Theresianum și 
de Pazmaneum. Ad! locurile interne pentru Ungur! stau 
sub guvernulă ungurescă. A(ji patru obiecte se pro
pună în limba ungurescă și spre acestă scopă suntă pre
fecți unguri; chiar elev! austriacl învață unguresce de 
bună voiă. Acestă institută nu se pâte strămuta la 
Pesta, trebue să respectămă fundațiunile. Așa e și cu 
Pazmaneum. De aci nu esă preoți unguresc! cu senti
mente rele, din contră esă preoți forte’nvățațl. Și nici 
acestă institută nu se pote strămuta ușoră la Pesta. Se 
face ună gravamenă din scrisorea, ce am scris’o în afa
cerea educațiunii teologiloră sași din Ardeală. Nu sciț! 
unde’șl crescă Sașii teologii loră? In streinătate! Și asta 
e o stare abnormă. Ce ar dice deputatulu Ugron, când 
amă cresce noi pe preoții catolici în Roma? Ar fi ună 
mare folosu, dăcă protestanții și-ar cresce teologii loră 
în Ungaria. Dăr nu o voră face. S’a vorb'tă și despre 

Dânsulă (jise cătră d-nii Sza-' speră că cu limpulă se va ajunge acăstă țintă și se va I revoluțiuni. Eu nu sunt prietină ală revoluțiunii, ci ală
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Enunciațianea d lai Tisza.
Brașovu, 28 lanuariu

„Unele foi române de dincolo de 
vrendu a caracterisa curentulă politicei 
în România susțină, că d. Ionu Brătianu ar
primi conscientă său inconscientă impulsiunea 
mișcării reacțiunare, ce plecă dela Berlină. Nu 
scimă dăcă este destulă de justificată acesta pă
rere față cu primulu ministru română. Ceea ce 
scimă însă este, că ministrulu-președinte ungu- 
rescă Tisza nu numai că primesce impulsiuni re- 
acțiunare din afară, ci imităză chiar politica auto
ritară a prințului Bismarck?1

„Se ințelege, că dăcă este să maimuțescă 
pe marele cancelară germană, d-lă Tisza nu se 
păte mărgini la simplulă rolă ală unui ministru

bovlievici și Gurbană: „Priviți în lumea asta lar
gă unde sunt state mici și mari, și nu state fe
derative, 6re cetățenii de altă rassă din acele state 
se bucură dc atâtea favoruri materiale pe terâ- 
mulă bisericescă, școlară său administrativă ca 
în Ungaria?"

Nu este pocită acestă modă de asemănare? 
Ce ar dice d-lă Tisza dăcă imputândă cuiva că 
e săracă, acesta i-ar respunde: „Privesce în lumea 
asta largă, unde trăiescă ămeni mici și mari, 
bogati și săraci și îmi arată ună singură omă, 
care să fiă mai bogată de câtă mine, dăr se nu’mi 
arăți pe Rothschild nici pe bancherii din Pesta'1 Păte 
că d-lă Tisza ar dice, că acestui omă îi lipsesce 
o dăgă.

D-lă Tisza ne cere să nu-i aducemă ca esem- 
plu „state federative?' Dăl
ți ne, că față cu statele ce 

.Ungaria este uniculă stată,

dăcă densulă sus- 
nu sunt federative 

în care cetățenii de 
escepționale favoruri 
tocmai prin acesta

responsabilă, care își ia impulsiunile numai dela diferite rasse se bucură de 
materiale, nu recunăsce 6re 
caracterulu federativă ală statului ungară ? Nn s’a 
întrebată niciodată d-lă ministru-președinte Tisza, 
că ăre de unde vine, că în acestă stată diferitele 
rasse, de cumva au mai multe favoruri ca în 
ori-ce altă stată centralistă, totă nu sunt mulțu
mite, totă pretindă încă și mai multă?

Și apoi d-lui Tisza încă din tinerețe îi 
place prea multă a se preumbla prin Germania. 
Dăr până a merge în Germania d-lă Tisza scie 

j bine, că trebue să trăcă prin altă țără, care e
Cuvintele aceste nu le-amă scrisă adi, ci în multă mai apropiată, ba strînsă legată de Un- 

tămna anului 1884, când d-lă Tisza a făcută garia- și unde densulă petrece mare parte din 
cunoscuta enunciațiune înaintea alegătoriloră săi1 ană. De ce se feresce d-lă ministru-președinte 
din Oradea-mare, cerândă să se ia „măsuri escep- așa de multă de-a asemăna Ungaria și cu acăsta 
ționale" contra pretinșiloră „agitatori" ai națio- țără?
nalitățiloră. („Gazeta Transilvaniei" dela 12 Sep-' Cititorulă va fi ghicită, că, e vorba de Aus- 
temvre st. n. 1884.) j tria, care încă nici n’a întrată, ci abia se pre-

Dăcă binevoitorulă cititoră, citindu cuvintele ' gătesce a întră în rândulă stateloră federative, 
de mai susă, a avută semțulă, că ele sunt de-o D-lă Tisza făcea fărte bine dăcă trăgea o para- 
actuală importanță, acăsta nu dovedesce altă,! lelă între Ungaria și Austria, atunci n’ar fi eșitu 
decâtă că atitudinea d-lui ministru-președinte Tisza1 la resultatulă, că în Ungaria tote trebue să fiă 
față cu naționalitățile de acasă nu s’a schimbată după calapodulă maghiară întocmite. Ori dără 
întru nimică în întervalulă din tămna anului nu trebue să esiste o reciprocitate între statele dua- 
1884 până în momentulă de față. | listice?

D-lă Tisza vrea să imiteze pe Bismarck acum ■ Se păte însă, că d-lă Tisza încuragiată de 
tocmai așa ca și atunci. Cancelarulă germană. vorbirile lui Bismarck și de telegramele de feli- 
strigă în gura mare, că singura sa nisuință este, citare, ce i s’au adresată acestuia din Austria, a 
de-a desvoltâ statulă națională germană și de a1 crezută momentulă binevenită de a deschide o 
întări germanisraulă prin combaterea fără milă a campaniă în contra politicei federaliste din Aus- 
tuturoră aceloră elemente, cari nu voră să se asi- tria și de aceea a accentuată în modă așa de 
mileze; d-lă Tisza găsesce asemenea că numai demonstrativă principiulă suprematistă ală dua- 
desvoltarea națională maghiară are îndreptățire în ' lismului. 
statulă ungară și că elementulă maghiară fiindă 
aici în maioritate relativă trebue să întipărescă 
statului caracterulă său. Bismarck pretinde ger- 
manisare, Tisza cere maghiarisare.

Cumcă totulă este numai o maimuțăriă o 
dovedesce faptulă, că Tisza ia ca esemplu toc
mai stările din Germania, cari, observândă în 
trăcătă, se potrivescu cu stările din statulă un
gară ca nuca în părete. D-lu ministru-președiute 
Tisza se provbcă la Germania și România și uită ■

parlamentă, ci persăna lui trebue să fiă moto- 
rulu, elu însuși cu ideile lui trebue se stea în 
centrul ă rotațiunei mașinei statului. Lumea ma
ghiară trebue se se dedea de-a privi în d-lă 
Tisza pe mentorulă și de-a asculta cuvintele lui 
cu sfială, cum se ascultau în vechime oraculele.“ 

„In Austria politica o face încă capulft sta
tului, împăratulă. Nu așa în Ungaria. Aici 
d-lă Tisza este stăpânulă situațiunei său, mai co
rectă face Pe lume să crădă că densulă
este alfa și omega în statulă ungară?1

D-lu Tisza stă acj.1 încă susă — bage de 
sămă să nu cadă.

Bagetalu calteloru și instrucțiunei.
(Urmare.)

In ședința dela 5 Februariu a camerei deputațiloră 
continuă desbaterile asupra bugetului culteloră șise

instrucțiunii.
Alexandru Almassy cere guvernului o însemnare 

că aceste state au o poporațiune omogenă. Și dăcă' statistică despre numărulă juristiloră absoluțl și de ofi- 
în marea Germaniă se află și ună petecă de Po- [eiele disponibile, ca să fiă orientați părinții, pentru care 
loniă, dreptă și echitabilă este când Bismarck vine carieră să-ș! crăscă copii, 
și amenință pe locuitorii acestui petecă de pă-! 
mântă, car! țină la naționalitatea loră, că-i va 
stârpi și-i va desnaționalisa cu forța?

țliarele unguresc! și chiar și organele d-lui 
Tisza au luată în apărare pe Poloni față cu ame
nințările cancelarului. Unde remâne dăr îndrep
tățirea, ce o reclamă d-lă Tisza pentru maiorita- 
tea absolută din Germania și pentru maioritatea 
relativă din Ungaria, ca aceste să pretindă dela 
Poloni, respective dela Nemaghiari, să ’și jertfăscă 
naționalitatea loru în favărea naționalității ele
mentului domnitoră ?

Domnulă Tisza este pe lângă tăte celelalte1 
și omă glumeță. ’

Ministrulă Trefort spune că în anulă trecută 
mărulă studențiloră în dreptă a fostă în totă țâra de 
2544. Asta’i multă și ună avertismentă, 
să-și aplice copii loră mai multă la comerță și industriă.

George Gyurkovics dlice, că Serbii, car! trăescă în 
( Croația și Slavonia urmărescă cu deosebită atențiune ra- 
1 porturile ce se desvoltă între Maghiari și între Serbii din 
Ungaria. Serbii de dincolo de Drava voră vede cu mare 
mulțămire tote nisuințele, ce țintescă la fericirea ambe- 
loră popore și a patriei loră comune. Preă onor, 
deputată Szabolievics a ruptă ghiața și eu din parte-mi 
așă dori, ca bona voință esprimată de densulă nu numai 
se afle răsunetă, ci 'sg și ducă la resultate reale. Elă

nu

ca părinții
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evoluțiunii, ală progresului. Cu revoluțiunl nu se potă 
desvolta stări normale, esemplu e Francia.

Urmâză discursurile lui Gurbană și Tisza, pe care 
le-amă publicată erl.

Otto Hermann (jlice, că revoluțiunea are totdeuna 
îndreptățirea de esistență. Politica instrucțiunei nâstre 
are lipsă de ună sistemă. Scâla învâță pe Darwm, bi
serica îlă condamnă. Ministrulă introduce instituțiunile 
streine, dăr nu scie creâ Qnă spirită comună, care să cores
pundă geniului ungurescă, și n'are o politică de instruc
țiune națională. Ministrulă e vinovata de decădința mo- 
ravurlloră. De când s’a reformată instrucțiunea limbe- 
loră clasice, juriștii nu mai înțelegă corpus juris și de 
geba cauți în spiritulă societății ungurescl urme de acti
vitate literară din partea profesoriloră noștri de univer
sitate. Adi se potă recomanda la noi consilieri secreți 
și profesori, cum dreseză vinuri în pivnița-modelă. Ună 
manuală de fisiologiă și anatomiă comparativă n’avemă. 
Locurile se ocupă cu omeni fără merită, pentru că mi
nistrulă dice: Acesta strigă prin diare, trebue să-lă facă 
să tacă. Oratorulă aduce două cașuri tipice. Ună can
didată, care la esamenulă de profesoră pentru scălele 
medii a căzută de trei ori, a fostă trimisă de guvernă 
să ne represinte la congresulă antropologică din Berlină 
și a ajunsă doctoră și asistentă la universitate, apoi a 
fostă trimisă pe cheltuiala statului la institutulă zoologică 
din Neapole, ca se compromită prin ignoranța sa Un
garia astfelă, încâtă directorulă acestui institută a rugată 
pe oratorulă să lucreze într’acolo, ca să nu se trimâtăastfelă 
de omeni la Neapole, și în fine a ajunsă suplentă la o 
scălă mediă. Ună literată, care prin protecția a fostă 
trimisă la Parisă să’nvețe istoria literaturei, a fostă in
stalată aci la societatea pentru artele plastice, pentru 
ea apoi să fiă isgonită pentru o afacere de provisiune. 
Ministisală i-a dată cu tote astea o catedră de profesoră. 
Oratorulă n’are încredere în politica de instrucțiune a 
guvernului.

Edmund Gajary are încredere în ministrulă Tre- 
fort. Din însemnarea despre caracterulă scoleloru vede, 
că pondulă zace încă și adi în manile confesiuniloră, 
der acestea se silescă după putință a corăspunde cerin- 
țeloră legii. Guvernulă trebue să ia posițiune față cu 
confesiunile, asta o cere propria apărare a statului. Li
bertatea credinței să nu o atingă slaLulă, dăr elă are 
îndatoriri față cu influința ce ea o esercită asupra so
cietății. Elă nu e pentru înființarea unei a treia uni
versități. Guvernulă să caute a abate tinerimea la scâ
lele reale.

Contele Albert Apponyi n’ar pute spr jini nisuințele 
autonome ale catoliciloră, cari distrugă sistemulă epis
copală și ignorăză dreptulă de patronată regală, der pro- 
testăză în contra declarării ministrului, care c|ice că princi- 
piulă autonomiei catoliciloră ar fi periculosă pentru stată. 
Ce privesce Pazmaneum e o propunere din 1827, ca să 
se strămute din Viena în Ungaria, fiindă că temeiurile 
pentru hotărîrea fundatorului, adecă domnia Turciloră și 
turburările interne în Ungaria au încetată. Acum voiu 
se reflecteză la importantele declarațiuni ale deputațiloră 
Szabolievicî și Ghiurcovicl. (S’auditnă!). Eu, precum și 
d-v6st.ră, cu plăcere am ascultată vocile leale și patrio
tice ale susă numițiloră deputițl. Și declarațiunea pri
mului ministru la vorbirea lui Gurbană, după părerea 
mea, a fostă corectă și bine primită. (Așa e!) Noi cești 
de dincdce, onorată cameră, în cadrulă discuțiunii gene
rale arătămă, că politica primului ministru în cestiunea 
naționalitățiloră nu duce la isbândă. Nu duce la isbândă, 
după cum a arătată Horânszky și Grunwald, pentru a- 
ceea, pentru că principiulă nostru este, că față de așa 
numita cestiune de naționalitate, nu cura simptomatică este 
pe care trebue să se pună celă mai mare pondă, c; vin
decarea din rădăcină a releloră, (Așa e! în stânga și 
stânga estremă.) așa ca statulă să fiă iubită și respectată 
de toți cetățenii săi. (Aprobări în stânga). Și pentru că 
guvernulă n’a făcut’o acesta, pentru aceea învinovățimă 
politica de naționalitate a primului ministru. Neaparținendă 
discuțiunea acestei politice în cadrulă vorbirei mele, mă 
întorcă la vorbirile susă numițiloră deputațl, promițendă, 
că declarațiunea de erl a primului ministru a fostă co
rectă. Precum am accentuată mai nainte, constateză 
cu bucuriă, ăă vocile deputațiloră Szabolievicî și Ghiur
covicl au fostă leale și patriotice; și tocmai pentru aceea 
sunt gata a esplica în sensulă celă mai bună unele cu
vinte cam dubi6.se ale loră. ’Ml vine a crede, și credă, 
că ei când au vorbită în numele naționalității serbescl, nu 
s’au considerată ca deputațl trimiși aici din partea națio
nalității loră spre a pacta cu națiunea maghiară, ci s’au 
considerată și se consideră, ca deputății națiunii ma
ghiare politice unitare, (Aprobări) cari lălmăcescă dorin
țele cetățeniloră noștri. (Aprobări viue.) Să nu crădă 
nime niciodată în acăstă dietă, că voimă permite cândva 
o astfelă de concepția federalist! în Ungaria, care ar 
privi deosebitele naționalități din Ungaria, ca individua
lități cu dreptă publică, din a căroră federațiune s’ar 
forma Ungaria, — una ca asta n’amă permite-o sub nici 
o împrejurare. (Viue aprobări generale.). După părerea

mea, acele disposițiunl drepte, cari în privința usului 
imbei asigurăză cea mai mare libertate a cetățeniloră, 
nu se potă privi nici decâtă ca eflucsă ală unei astfelă 
de concepții federalistice, nu se potă privi, ca recunâs- 
cerea individualității naționalitățiloră, ci se potă privi 
numai ca eflucsulă stimei, ce ună stată liberă o dat.o- 
resce individului, (Viue aprobări generale) și ca ună 
dreptă, prin care toți individă își potă validita folosirea 
și desvoltarea limbei în sensulă legiloră. (Aprobări viue.) 
Trebue să mărturisescă, că m’am supărată, când am 
ascultată o parte a vorbirei lui Gurbană, (S'audimă I 
pentrucă am înțelesă, că elă susține ca nedreptă pro
cedura, față de egala îndreptățire a cetățeniloră de deo
sebite naționalități, că statulă maghiară în nisuința lui 
d’a se cultiva nu negă caracterulă maghiară, că în prima 
liniă se nisuesce la indigenarea culturei maghiare cu t6te 
forțele statului. Și în acestă privință, onorată cameră, 
credă că cea mai bună politică e sinceritatea. (S’aurpmă, 
s’aurjimă 1) Limba maghiară în acestă stată nu e numai 
limba oficială a statului maghiară, ci totdeodată organulă 
unității culturale, în care trebue să se contopescă toți 
cetățenii Ungariei, dăcă voimă să asigurămă pe basă so
lidă susținerea națiunei unitare politice. (Aprobări viue.) 
Când așader, statulă maghiară se silesce cu forțele sale 
proprii, ca să indigeneze și să răspândăscă cultura ma
ghiară, atunci nu face altceva, decâtă că întăresce și asi- 
gureză basa statului unitară, și nu păcătuesce în contra 
libertății și a drepteloră pretensiunl ale cetățeniloră de 
deosebite naționalități. (Așa e 1 Așa e!) Aceste le-am 
d.isă la declarați unile mai susă amintițiloră deputațl. Și 
speră, că și ei voră găsi în aceste, concordanța păreri- 
loră nostre, la îndeplinirea cărora totdăuna mă voiu sili, 
adecă să se respecteze libertățile tuturoră cetățeniloră, 
der să se asigureze cu orice preță și susținerea statului 
unitară. (Aprobări viue.)

Ministrulă Trefort n’a 4>să, că cei ce suntă pentru 
autonomia catoliciloră n’ar pute fi fii credincioși ai pa
triei. Și elu e catolică. Der în cestiunea acesta mulțl 
facă politică fără să scie pentru ce. Ge privesce Paz- 
maneulă, decă d. deputată nu e în rătăcire în privința 
naturei de dreptă a acestei fundațiunl, bucurosă va con
simți să se strămute acestă institută în Ungaria.

Vincențiu Babeșfi: Depulatulă Apponyi a ințelesă 
rău cuvintele lui Gurbană, pentru că astfelă espiicâ 
plângerile lui, ca cum ar fi luată în nume de rău, că sta
tulă maghiară în prima liniă se îngrijesce de limba și 
cultura maghiară. Abia este cineva în țâră, care ar 
lua-o în nume de rău, luămă însă în nume de rău aceea, 
că în a doua, a treia și a patra liniă lipsesce acestă în
grijire. Aicea-i adevărulă. Cu tăte că suntă legi, pe 
cari le-a citată Gurbană, totușă ele nu se iau în con
siderare. Aicea i plângerea și referitoră la asta așă fi 
dorită să audă esplicarea primului ministru. Primulă 
ministru a disă erl, că trebue ca acelă elementă, care 
în decursulă istoriei a formată statulă, să-i întipărâscă 
acestuia caracterulă său. Acăsla-i forte frumoșă, și pri
cepe, că enunciațiunea Escel. Sale s’a aplaudată de în- 
trăga cameră. Nu sciu însă pănă unde vră să mărgă 
acelă caracleră maghiară și tocmai pentru aceea sunt 
în aceea opiniune, că enunciațiunea nu e corectă. Tot
dăuna audă, că se vorbesce aci despre idea de stată 
maghiară, n’o esplică însă nimeni, că într’adevără ce 
este ea și ce pretinde? Primulă ministru a (jăsă mai deu- 
năcJL că frumdse suntă principiile, der dăcă le urmămă 
strictă e cu putință, ca să vină astfelă de deputațl în 
dietă, cari n’o voru lua in considerare idea de stată ma
ghiară. Acăsta nu păte fi decâtă o trasă, pe care n’o 
accepteză niciodată ca principiu, pentru că acesta ar es- 
chide pentru totdăuna din patria ndstră principiulă de 
libertate și legalitate. Ași dori așadăr, ca cineva să de- 
fineze odată. însă corectă și deslușită, că ce se pricepe 
sub idea de stată maghiară? Nu vă mulțumiți cu aceea, 
că de faptă ascultămă de legi și plătimă conlribuțiune, 
și nu venimă niciodată în conflictă cu legitimitatea. Ce 
mai poftiți? Gurbană v’a spusă deja, că între Români 
nu esistă ună omă cu carte, care să nu pricăpă său să 
învețe unguresce (strigări de Eljen) Copii densului (ai 
vorbitorului) vorbescă deja mai bine unguresce decâtă 
românesce (Eljenurl sgomotose.) Propriamenle cestiunea 
e, că creămă legi, și cu ele facemă paradă înaintea lu
mii, dicemă : fîtă, câte drepturi au naționalitățile în acăstă 
patriă, când este însă vorba ca să le aduceți în vigăre, 
atunci ne cjicețl, că e cu neputință, pentru că acăsta 
vatămă idea de stată maghiară. Dăr unde ajungemă? 
Ce se voră alege din acele drepturi, dăcă continuați ast
felă de politică? Trebue să protesteză și în contra ce- 
loră dise de primulă ministru. Nu voiu recundsce nici
odată, că în decursulă istoriei singură numai Maghiarii au 
formată acestă stată și că dăr numai ei au drepturi. Is
toria nu dovedesce asta. Noi toți amă formată acestă 
stată. Pentru că dela regele S tulă Ștefană încependă, 
totdăuna au fostă aicea și nemaghiari, cari și-au jertfită 
sângele și averea loră pentru acăstă patriă. Dăcă na
țiunea de stată numai din cucerire s’ar pută deriva, 
atunci pe acăstă basă statulă nostru ar sămâna Turciei.

Ml-ar plăcă dăcă odată s’ar esprima curată guvernulă ș 
mai alesă primulă ministru, că ce felă de drepturi are 
în acăstă țără fiece care, că ce deosebire este între Ma
ghiari și Români și între celelalte naționalități.

Să se esprime, dăcă toți ne împlinimă datorințele 
în sensulă legii? (Strigăte: Nimică nu împliniți!) Pri
mulă ministru nu odată a <|isă, că în lumea asta largă 
nu este stată, în care naționalitățile ară avă mai multe 
drepturi ca în Ungaria. (EsclamărI în stânga estremă: 
E adevărată! Așa este!) E adevărată și nu. (Ilaritate). 
E adevărată în principiu, nu e adevărată în realitate. 
Szabolievicî a dovedită erl curată, că legea de naționa
litate astăzi e literă mdrtă. Dovediți, că este celă puțină 
ună paragrafă din legea de naționalitate, votată de dietă 
și sancționată de Maiestatea Sa, care s’ar fi esecutată 
său celă puțină s’ar fi luată în considerare. (Sgomotă). 
Gam astfelă stau lucrurile și cu autonomia bisericăscă, 
despre care voiu vorbi cu altă ocasiune. Dăcă se potă 
vota în totă anulă atâtea miliăne pentru Croația-Slavo- 
nia în scopuri culturale și încă în scopă culturală croato- 
serbescă, pentru ce nu s’ar pută vota câtuși de puțină 
și pentru Români? Ne cjficeți, că Croația are autonomia 
sa. propriă; pentru ce? Pentru că legislațiunea a crezută 
de bine a recundsce autonomia ei. Dăr pentru ce nu 
recunăscețl autonomia Transilvaniei? (Strigăte viue : 
Transilvania nu esistă, numai Ungaria!) Dăr naționali
tatea română, numai să voițl, o puțețl ajutora și fără ca 
să-i recunăscețl vr’o autonomia deosebită. E o doctrină 
cut.otulă nouă aceea, că în principiu recunăscețl drepturile 
naționalitățiloră, în faptă însă nu, — le denegațl. Pri
mulă ministru 4'ce> că în fote statele mai mari suntă 
rasse diferite, și nicăiri n’au mai multe drepturi ca la 
noi. Acăsta o negă. Și dăcă ar fi adevărată acăsta, 
n’ar dovedi nimică pentru statulă nostru. Dăcă vr’ună 
stată împedecă naționalitățile sale pe terămulă culturei, 
urmările n’ar fi alte, decâtă că aceste naționalități s’ară 
slăbi; pentru că nu păte fi lucru patriotică, dăcă elemen- 
tulă domnitoră își baseză domnirea sa, susținerea și înflo
rirea statului pe aceea, ca se remână îndărătă aceia, cu 
cari locuescă împreună și cu cari împreună formăză 
statulă. Gredă, că toți au se recunoscă, că acăsta-i o 
politică greșită, și pentru acăsta nu pricepă nici decum 
politica primului-min.stru. Tare mă dâre, că in acăstă 
dietă numai vorbe frumose audă despre drepturile cetă
țeniloră, dăr îmi pare rău, dăcă credeți, că cu atâta se 
potă sătura naționalitățile. Dăcă numai fapte potă se 
dovedăscă — după cum a qJisO primulă ministru Tisza_
patriolismulă cetățeniloră nemaghiari, atunci numai și 
numai fapte potă să dovedăscă și semțămintele bune și 
iubirea de adevără a elementului domnitoră. Pănă ce 
nu ne vomă convinge și nu vomă simți, că într’adevără 
vă purtațl cu bune simțeminte, că în totă chipulă voițl 
a fi drepți față de noi, că legile, cari le-ați făcută pe 
săma și interesulă nostru, se esecută punctuală, — pănă 
atunci nu a ndstră va fi vina, dăcă iei colo se voră 
înlămpla rătăciri, ci a acelora, cari guvernăză țăra. Și 
dăcă mai târejiu vă veți convinge, că incetulă cu înce- 
tulă ne înstrăinați de D-văstră, acăsta va fi numai ur
marea politicei greșite a D-vostre. Vă rogă să fiți sin
ceri, ca și mine, vă spună sinceră, că nu păte se aibă 
urmări bune, dăcă introduceți în lege dreptulă și în 
faptă nu-lă recunăscețl. Nu păte se aibă urmări bune, 
dăcă. în vorbe promite-ți multă și în faptă nu faceți ni
mică. Fiindcă din esperiențele de pănă acum, m’am 
convinsă, că bunăvoința și ^sinceritatea îi lipsescă dela 
guvernulă actuală, pentru aceea nu primescă budgetulă. 
(Sgomotă) — (Va urma)

SOIRILE DILEL
Negociările de pace nici n’au începută încă și deja 

se vorbește de neînțelegeri ce se ivescă. Publicarea ira- 
delei Sultanului, prin care s’a ratificată aranjamentul^ 
între Turcia și Bulgaria, a avută de efectă, ca negocie
rile să stea pe locă până cănd delegații să primăscă 
nouă instrucțiuni. Celă turcă mai alesă nu este în po
sițiune d’a discuta. Serbia voiesce a pune în discuțiune 
cestiunea Rumeliei. Bulgaria se opune și propune ca 
cestiuve prealabilă, că incidentulă bulgaro-rumeliotă să ră
mână în afară din discuțiunile de pace. Totodată Bul
garia cere o despăgubire de răsboiă. Delegatulă sârbă, a 
espediată ună curieră la Belgradă pentru a espune situn- 
(iunea și a cere instrucțiuni.

—x—

In cercurile competente din Viena se vorbesce, că 
convenția vamală și comercială cu România se amână 
pe ună ană. Motivulă amânării este, că în Ungaria 
încă nu este destulă de bine pregătită terenulă, pentru 
adoptarea unei convenții contrare interesului economică 
ală Ungariei. Acăstă părere se întăresce și prin ținuta 
Galiției, ale cărei interese suntă asemenea celoră ale 
Ungariei. Scopulă amânării convenției pe ună ană este 
slăbirea opiniunei publice din Ungaria, lnlențiunea cer- 
curiloră competente din Viena este, ca amiciția politică
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cu România să fiă mii strânsă legată și ca recompen- 
s.ițiun? i s’ir. da ca jertfă, României, interesele econo
mice ele Ungariei. România va da Au-triei prietinia sa 
dnbi6<i, er Austria ar da României interesele economice 
ale Ungariei. Așa scriu foile unguresc!.

—x—
Prin gara din Praga a trecută în dilele acestea 

unu nou transportă de proiectile de tună, în 20 de va- 
gâne, din fabrica Krupp, pentru 
de mai multă timpă au trecută 
pentru România.

România. De asemenea 
și numerâse tunuri toth

se potă importa porcii
—x—

Etă condițiunile sub cari 
din România-. 1) Fiecare transportă să fiă provădută eu 
ună certificată de sănătate și proveniență. 2) In certi- 
ficatulă de proveniență și sănătate să se arate de auto
ritate, că transportulă e deplină sănătosă, că vine din- 
tr’ună loch, în care nu esistă nici o bolă de vite, precnm 
că nu esistă nici în împrejurime până la 20 chilometri 
depărtare și că în fine transportulă a stată celă puțină 
30 de 4;le într’ună locă scutită de bole. 3) Asupra 
acestoră împrejurări, prcum și asupra stării sanitare a 
transportului, espositura carantinei din Orșova, resp. din 
Brașovă s5 facă o severă cercetare și ună transportă 
neprovăzută cu certifîcatulă prescrisă seu în care s’ar 
afla uDă porch bolnavă seu suspectă să se respingă ne
condiționată de organulă oficială ală institutului caran
tinei și despre acâsta să raporteze ministrului de 
comerță.

—x—
In sera de 22 Ianuariu curentă ună individă, ce 

venea din Brăila ca să trecă în Transilvania, anume în totă 
Mihai Molnar, din comitatulă Trei-Scaune, a murită fără Altmintrelea cu mândriă națională vă potă anunța, 
să fi avută vre-o bălă, în hotelulă Haralambie Bejliu Redactară, că p’aci maioritatea precumpănitărea Româ-
i Ploescfi de lângă gară. Parchetulă informată a or (uilorh cu carte suntă solidari și insuflă respectă șovi- 
donath transportarea cadavrului la spitală spre a i se niștiloră, er cei puțini, cari până acum au umblată în 
face autopsia, mai cu sămă că era însoțită de o femeiă două luntri, începă a-șl trage sema: căci vădă ei bine, 
și se bănuesce că i-ar fi dată ceva de băută, spune,că nu este neghiobia mai mare, ca a trăi și a mânca 
«Răsboiulă*. , pânea poporului și apoi a te ține mândru față cu elă.

-x- 
I

Apoi se nu pufnesc! de rîsă I Cine ar fi crezută, că ‘ 
străvechii locuitori ai Europei au fostu maghiari, ba. 
încă și mai tiuită, că chiar și vechii Elini au fostă 
maghiari. Așa ne spune «istoriculă* maghiară Ștefană 
Bekey, fostă eonsiliară ministerială de secțiune, care în 
filele acestea a dată la lumină ună oph întitulată: .Stră
vechii locuitori ai Europei*, în 154 pagine litografiate.! 
Și credeți că nu dovedesee că așa e? Elă dice că 
Dareios e cuvântulă ungurescă darajos, care însemnâză:. 
comată cu crestă; Boristhenes e egală cu Boristen adecă 
Boz-vină, ?sien-dumne<|eu, va să 4ică Dumnedeulă vi
nului, ș. a. Dar foile unguresc! 1 Suntă încântate de acestă 
giuvaeră de «literatură istorică maghiară.* Și apoi să ne 
mai 4ică > patrioții *, că’i luămă peste piciorh când Ie spu- 
nemă că visâză globulă maghiară. Ar fi păcată să nu se 
traducă in nemțesce său franțuzesce. Trebuescă luminați 
puțină înpoiații istoric! și filologi din streinătate, 
n’au fericirea d’a fi inspirați de «Baristhene* celă 
guresch.

Ateneulti din Bucureștii.
Atnh publicată deunăcjile programulă conferințeloră 

Ateneului română, der fiindă că s’au introdusă ărecarl 
mic! modificări înlr’ensulh, îlă reproducemă din nou :

I Duminică 26 Ianuarie, 8 și jum. ăre săra, d. C.
i Esarcu: Discursulă de deschidere. — D. B. P Hasdeu : 
Serbii și Bulgarii. — Joi 30 Ianuarie, 8 și jum. sera,

; d-nu Ionescu Tache: Naționalitățile din Orienta. —Du- 
i minică 2 Februarie, 8 și jum. ăre săra, d. Barbu Ste- 
fănescu: 
jum. ăre sera d. Ventură: Pygmalionh.

> Februariu
I împărăția 
jum. ăre 
rităței în 
bruarie, 8 și jum ăre săra, d. N. At. Popovici: Resbelă 
de tarife. — Marți 18 Februarie, 8 și jum. ăre săra, d. 
N. At. Popovici: Resbelă de tarife. — Joi 20 Februarie, 
8 și jumătate' ăre săra, d. E. M. Porumbaru: Noile 
teorii politice. — Duminecă 23 Februariu, 8 și ju
mătate ore săra, d. V. Lascaru: Soeialismulă de stată. 
— Joi 27 Februariu, 8 și jumătate ore săra, d. A. 
Vlahuță: Poesiile lui Eminescu. —• Duminică 2 Martie, 
8 și jum. ore săra, d. Ionescu-Gion: Elena Năsturelă 
și Maria Sturdza. — Marț! 4 Martie, 8 și jum. ăre săra, 
d. Stef. St. Sihleanu: Despre emoțiunl. — Joi 6 Martie, 
8 și jum. ore săra, d. St. O. Mihailescu: Despre Dina
mica socială. — Duminecă 9 Martie, 8 și jum. ove săra, 
d. dr. Urechiă: Despre ilusiun! și halueinațiunl. — Marț! 
11 Martie, 8 și jum. ore săra, d. Verussi: Sentimentală 
estetică la poporulă română. — Joi 13 Martie, 8 și jum. 
ore săra, D. A. Eustațiu: Arbitragiu internațională. — 
Duminecă 16 Martie, 8 și jum. ore săra, d. dr. Stefă- 
nescu-Sache: Apele minerale din România. — Joi 20 

ordinară și unulă ajutătoră. Toth așa de rău stă lu-1 Martie, 8 și jum. ore săra, D. G. C. Arionă: Puterea 
aparințiloră. — Duminecă 23 Martie, 8 și jum. ore săra, 
D. N. Xenopolă: Utopiele socialiste. — Marți 25 Martie, 
8 și jum. ore săra, D. Grăciunescu: Davila și învățămen- 
tulă secundară de fete. — Joi 27 Martie, 8 și jum. ore 
săra, D. G. Mariană: Poeții noștri satirici. — Duminecă 
30 Martie, 8 și jumătate ore săra, d. Ang. Deme
trescu: Femeile lui Shakespeare. — Marți 1 Aprilie, 
8 și jumătate ore săra, d. Dr. Buicliu: Morfinomania. 
— Joi 3 Aprilie, 8 și jumătate ore săra, domnulă 

Olănesco: Năravuri Orientale. — Duminecă 6
V. A. Ureche: Miron 

Cui datorimă limba română scrisă. — Joi 10

cari
un-

I

---- X-----

din 
bi-

Societatea de lectură a inteliginții române 
Oreștiă și giuru va arangia balulă său, în folosulă 
bliotecei sale ce se va înființa, Sâmbătă Ia 20/8 Februarie 
1886, in sala hotelului «Contele Ștefan Szâcsenyi*. Ince- 
putulă la 8 ore săra. Prețuia bileteloră de intrare: de 
familiă 2 fl. și de persănă 1 fl. Oferte mărinimăse se 
primescă cu mulțămită și se voră chita pe cale cjiaristică.

—x—
Ungurii din comitatulă Hunedâreigă, se plân că cu 

instrucțiunea poporală merge jirte riu. După lungă tră- 
gănire s’a hotărîtă ministrulă culteloră să înființeze o 
nouă scdlă elementară în Deva, unde nici comuna, nici 
confesiunile nu potă susține o scolă poporală corăspun- 
(jătdre legii. Der in locă de scblă cu șâse clase, statulă 
a înființată o scolă cu patru clase, cu ună învățătorii

crulă și la țără. E o stare de nesuferită, 4'<’ti Ungurii, ■ 
nici lemne de arsă n’au scălele unguresc!.

Sâmbătă în 1 (13) Fanră a. c. se va arangia o 
petrecere, în sala edificiului dela hotelă «Union* (Weiss), 
în folosulu copiiloră seraci din Brașovulă-vechiu. Bilete 
de intrare 50 cr. de persână. Inceputulă la 7l/a ăre 
săra precisă. Ofertele mărinimăse se primescă cu mul
țămită și se voră chita pe cale 4iaristică- Programulă: 
1.) „Deștiptă-te* române11, coră de bărbați, duetă. 2.) 
„Mare lucru e sc6la“, jocă de scenă cu declamațiunl și 
cântece: a) „Sila*. poesie de C. Boliacă. declamată de 
d-șăra M. Jugănaru. b) „Peneșu Curcanulă', poesie 
de V. Alexandri, declamată de elevulă G. Pop o viciu, 
c) „Hora feteloră<, composițiune de Fiecht.enmacher, 
esecutată de elevele scălei de repețițiune. d) „Pe câmpia 
Turdei*, coră mixtă e) „Rugăciunea Românului*, coră 
mixtă. 3.) Călușarulu și Bătuta. 4:) Petrecere de danțu.

Guvernulă, cjice «Națiunea*, vrea cu orice preță 
să împedece interpelarea d-lui Gogălnicinu relativă la 
espulsați.

foslă o luptă crâncenă 
călărași, scrie «Voința 
omorîtă și doi răniți; 

schimbată 150 focuri.

—x—
La Cuzlucă în Dobrogea a 

între o bandă de tâlhar! și între 
Națională*. Ună bandită a fostă 
alți doi au fostă prinși. S’au
Ună singură călărașă a fostă ușoră rănită.

—x—
Espeditorulă poștală dintre Dobrogea și 

anume Popovici, a dispărută cu 20.000 lei. Poliția îlă 
urmă reșce, scrie «Epoca*.

Galați,

Efectele Kultiiregyletalui.
De lângă Deșiu, Ianuarie 1886.

D-le Redactară 1 De când Betlenulă a devenită 
cuibulă unei filiale a «Kulturegyletului*, de atunci acestă 
locă este punctulă de convenire ală Maghiariloră din 
giură. Să dau aci baluri cu scopuri maghiarisătare, ba 
după cum audă, acum de câteva dije petrecă acolo și 
ni nisce diletanțl veniți în Betlenă nu sciu de unde. Se 
cfice, că și nisce Român! au cercetată aceste conveniri 
Pote că unii au mersă numai din curiositate, âr cei ce 
s’au dusă mai desă, de bună sâmă, au mersă de frică, 
ca să nu-șl perdă pânea de tăte cj'lele. — La tată în
tâmplarea astă(|I se scie, că ochi de Argus privigheză 
asupra 
noi va 
pentru

fiecărui Română și prin urmare fiecare dintre 
trebui mai curândă ori mai târdiu se dea samă 
faptele sale înaintea națiunii, care și de ar avă 
sătulă câte ună lingău, toth nu va peri. — 

d-le

Popa Dinu.

Limba românescă. — Joi 6 Februarie, 8 și
Duminecă' 9 

8 și jumătate ore sera, d. Nicolae Ionescu: 
Româno-Bulgară. — Joi 13 Februarie, 8 și 
săra, d. C. D. Demetrescu: Principiulă auto- 
educațiunea modernă. — Duminică 16 Fe- 

D. C.
Aprilie, 8 și jum. ore seara, d.
Costin:
Aprilie, 8 și jum. ore seara, d. draian Djuvara: Aso-
ciațiunile. — Joi 17 Aprilie, 8 și jum. ore seara d. D-r. 
Petrini-Galați: Limbagiulă și gândire. — Duminecă 20 
Aprilie, 8 și jum. ore săra, d. G. Pallade: Rolulă femeei 
în democrație. — Joi 24 Aprilie, 8 și jum. ore seara, 
d. Si. Velescu: Profiluri contimporane. Duminecă 27 Aprilie,

8 și jum. ore seara, d. G. Disescu: Statulă și Biserica. 
Contradicțiunî. — Joi 30 Aprilie, 8 și jum. ore seara, 
d. Duiliu Zamfirescu: Millo. — Duminecă 4 Ma., 8 și 
jum. ore seara, d. Vitzu: Filoxera. — Joi 8 Mai, 8 și 
jum. ore seara, d. Drăgliiceanu: Rolulă sciințeloră chi
mice și geologice în agricultură.

DIVERSE.
Logodnă. — D-lă Gabriel Mânu advocată și d-ș6ra 

Iustina Romană încredințați.
* **

Exposiția internațională de copii. — Concursulă 
internațională de copii, ce va ave locă la Paris, promite 
de a fi din cele mai curiose. S'au inscrisă niște adevă
rate fenomene pănă acuma. Astfel este ună copilă originar 
din Bellencombre, aprdpe de Dieppe, în etate de 3 an! 
și două luni și care măsură ună metru și 28 centimetre. 
Elă căntăresce 43 kilograme. Acestă tâneră fenomenă este 
de o forță extra-ordinară; elă se jăcă în potcovăria tată- 
său cu ciocanele cele mai mari, trăntesce pe toți copii 
de la 8 până la 10 ani, și mănâncă intr’una. Părinții 
lui au o talie ordinară; dar moșu-său era numită in lo
calitate, uriașulă; elă măsură mai multă de trei metri și 
sfărîmă cu mare facilitate in mân! o potcâvă.

T. * V
Catarina II. — Intr’o di se aduse împărătesei ru. 

sesci spre confirmare o sentință intr’ună procesă privată. 
Catarina semnă actulă, care apoi merse Ia procurorulă ge
nerală, la secretarulă generală, la secretară și in fine la 
tuncționarulă de serviciă, care avă să’lă comunice părțiloră 
Dar funcționarului îi plăcâ rachiulă și nu era tocmai trâz 
când îl sosi hârtia pe biroă. Cetind cuventulă confirmată, 
i să deșteptă spiritulă de oposiție. «Prostia nu să confirmă* 
dise elă în sine apoi luă condeiulă și scrise pe margine de 
mai multe ori: «Nu se confirmă, nu se confirmă....» pre 
cum și numele său întregă. A doua <|i, când funcțio- 
narulă să trezise, nenorocirea se descoperise deja. Procu
rorulă generală, prințu Wiesemski, se duse cu hârtia stri
cată la împărătăsa. — Ce s’a imtîmplat? întrebă densa, 
când prințu ii căiju la piciăre. — O nenorocire, Măies- 
tate, respunse Wiesemski și expuse lucrulă. — Nu e 
nimică, replică împărătăsa. Voiă semna încă odată și s’a 
isprăvit. Dar păte este unu semnă din ceră — cine știe, 
dacă sentința e drăptă? Ar fi bine să faci revisuirea pro
cesului! Intr’adevăru s’a constatată în urmă, că hotărîrea 
nu fusese drăptă. Funcționarulă prin beția sa făcuse să 
triumfe dreptatea.

** *
mică păcătâsă. — Lucrulă s’a întâmplată la 
La 23 Ianuariu, fetița Mariana Sussa în verstă

0
Parisă.
de cinci ani, a fostă prinsă în momentulă, când era a-șl 
apropia pe furișă o păpușe dintr’ună magasină de jucării. 
Adusă înaintea comisariatului de poliție, răspunse la în
trebarea comisarului: «Domnule, părinții mei suntă fărte 
săraci, abia au ban! de ajunsă ea să-m! cumpere haine; 
doreamă prea multă să am și eu o păpușe ca tăte ami
cele și tovarășele mele fi pentru ce să n’am și eu 
păpușea mea? Eu, care sunt bună și învăță mai 
ăine decâtă ele, eu care sunt cea d’ântâiu în clasa mea?* 
— Arătările copilei se dovediseră de adevărate și pro
fesorii scolei n’avău decâtă laude prntru aplicațiunea 
și bună purtarea sa. După intervenirea și rugăciunea 
comisarului, comerciantele de jucării își retrase re- 
clamățiunea, fiind-că allfelă ’comisarulh ar fi fostă 
silită se trămită pe copilă la o casă de corec- 
țiune. Pe urmă omenosulă funcționară întrebă pe co
merciante: — Câtă costă păpușa? — Șâse franci. — 
£că-i! și acum Mariană, îți dăruescă păpușa, dâr făgă- 
duesce-m! că nici odată nu vei mai pune mâna pe ceva 
ce nu este ală tâu!“

* **
Intre doi soți. — Ună bărbată, fiindă bătută de 

soția lui, se duse și se băgă sub pată:
— Ai să eș! d’acolo, tâlharule, canaliă, omorîtorule, 

urlă câtă îi luă gura dulcea soțiă.
— Nu, dâmnă, n’am să esh de locă d’aicl; țină 

să-ți dovedescă, că facă ce vreu în casa eam I

s’a

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.*)

LONDRA, 10 Februariu. — Eri din nou 
adunatb o mulțime de poporă la Square-uld 

dela Trafalgar. Poliția împrăștiă pe tumultuanțl, 
cari cutrierară strada vecină în urlete. Prăvăliile, 
în urma avertismentului poliției, se închiseseră. 
Alte adunări se voru împedeca de acum înainte.

BERLINtJ, 10 Februariu. — In camera 
deputațilorfl. s’au presentatd proiectele de lege 
pentru strîmtorirea polonismului în provinciile 
ostice. Pentru scopurile de colonisare a Grer- 
manilord se voră cere o sută de milidne.

Editorii: Iacobfi Muresianu.
Redactorii responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Oursulu la bursa d® Viana
din 9 Februariu st, n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . • • 101 96 \ Bonuri croato-sW
Rentă de hărtiă 6’/0 . ■ 93.80 (
Imprumutulă căiloră ferate

ungare D
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) • • ■

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) . . • • 1^7 25

Amortisarea datoriei căi-.
loră ferate de ostă v.ng.
(3-a emisiune) .... 113.10

Bonuri rurale ungare . . 104 50
Bonuri
Bonuri

mișă
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 25

Bursa de Bueuresci.

99.60

cu cl, de sortare 104 50 
rurale Banat-Ti- 
..............................104.-

cu cl. de sortare 103.75

Despăgubire p. ^ne • • 1*^ 76 
vinu ung. dijma de __

Împrumut»’’
Losu^ , ■ ■ • • • -11825

n- . ile pentru regularea
v Zisei și Segedinului . 123.50
Renta de hărtiă austriacă 84 45
Renta de arg. austr. . . 84.75
Renta de aurfi austr. . . 113 — 
Losurile din 1860 . . . 140 —'
Ac(iunile băncel austro-

ungare........................ 866.—
Act. băncel de credită ung. 306.—
Act. băncel de credită austr. 299.60 
Argintulă

împărătesei................ 5.94
Napoleon-d’orl .... 10.02 — 
Mărci 100 împ.'germ. . . 62.90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.35

.iă cu premiu
98.75

GalbinI

Cota oficială dela 28 Ianuariu, st. v. 1886.
Cump. vând.

Renta română (5%). . 89’/a 90Va
Renta rom. amort. (5°/0) 93‘/a 9P/a

> convert. (6%) 86i/2 87
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 30 32
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1013/< 102 Va

H !> (ă°/o) ' 849/* 85’/4
» » urban (7%) . 96«/< 97Va

» (6%) ’ • 89Va 90*/,
» , ’ (5%) ■ • 82 83

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

* » » Națională —
Aură contra bilete de bancă . . 16.’/, 16l/4
Bancnote austriaco contra aură. . 2.01 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 10 Februariu st. n 1886’

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.58 Vând. 8.62
Argint românesc ...... > 8.50 * 8.55
Napoleon-d’orl......................... > 9.98 > 10.03
Lire turcescl............................. 11.22 * 11.32

j Imperiali............................. > 10.20 • 10 30
Galbeni................................. 5.88 » 5.94

1
Scrisurile fonc. > Albina < . » 100.— » 101.—
Ruble Rusescl..................... » 122A/a • 123.8/4

. Discontulă ... » 7—-10 °/0 pe ană.

Nro. 1168, 1886.

Publicatiune de I ici tati u ne minuendă.
•) 1

Comisiunea municipală a comitatului Brașiovă în adunarea sa gene
rală țienută în 9 Iuniu a. trecută decitjândă edificarea unui apitalu mili
tarii în Brașiovă pentru asecurarea acestei edificări preliminate cu 
211.587 fi. 32 kr. a să defige licitațiunea minuendă pre 3 Marțiu 1886 
Ia 10 ăre ante de amiatți în cancelaria vice-comitelui a comitatului 
Brașovă.

Doritorii de a licită să provocă a-șl presenta ofertulă cu vadiulă de 
10.580 fi. proveduitu cu timbru de 50 kr. în cancelaria vice-comitelui 
celti multă până la 10 ăre ânte de amiatți a (jlilei prefipte și anume 
la comisiunea de licitațiune.

Planurile, spezele preliminate și condițiunile să potă vedea în ărele 
oficiăse în cancelaria vice-comitelui comitatului Brașovă.

Brașovă, în 1 Februariu 1886.
Roii Gyula.

1—8 vice-comite.

AVISU.
Subsemnata cu ondre încunosciințăză pe p. t. p u b 1 i c îî, că aină 

predată conducerea farmaciei a lui Ferdinand Jckelius, „La 
Speranța", d-lui Adolf Frank, magistru în farmacia, 
care de mai multă timpă a lucrată în acăstă farmaciă.

Să ’nțelege de sine, că schimbarea în persăna provisorului meu nu 
modifică întru nimicii felulti de conducere a afaceriloră de pănă acum, 
care are de scopu soliditatea și realitea în orice privință.

Cu distinsă stimă
A. Jekelius,

1—3 proprietara farmaciei „La Speranța',

Avisu d-loru abonați!
9

De ăre ce multe din adresele, ce domnii abonați le insămnă pe 
cuponulîi mandatelor!! poștale, său că nu suntu destulă de esacte, său 
că nu se poți! bine descifra, rugămu pe acei D-ni prenumeranțl, a că- 
roră adresă nu ar corespunde, ca să binevoiască a ne face câtă mai cu- 
rândă cunoscută îndreptarea dorită și a scrie adresa câtă să păte mai 
lămuritfl. ADMINISTRAȚIUNEA „GAZ. TRANSA

6-20 CANCELARIA NEGRUTIl ’
în Gherla.-Szamosujvâr

deschide abonamentu pe anulă 1886 la
AMICULU FAMILIEI."
!—3 căle; și va publica poesii,

Revistă beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. Va eși în l-a și 16-a di a lunei în numer- 
romanurl, novele, schițe, piese teatrali, studii sociali, articlii sciențificl, a măi 

Prețuit! de abonament!! pe anulă întregă e 4 fi. — pentru România 10 franci —
câte 2
nunte de instrucțiune și distracțiune ș. a.
1. n. plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

„PREOTULtJ ROMANtl." Revistă bisericăscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 23/4 —31/* căle; și va pu
blica articlii din Bfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de .predice pe dumineci, serbători și diverse oca- 
siuni, — mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl. — Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fi. — pentru Ro
mânia 10 franci — lei noi, plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

—— Abonații voră primi unele premii de valăre și’șl voră pută procura cu prețuri fărte reduse tăte opurile din edițiunea năstră. ”— 
COLECTANȚII PRIMESCU GRATIS TOT AL PATRULEA ESEMPLARIU.

—'----- Toții acolo au apărutîi și se află de veudare : _—
Biblioteca Săteanului Român. Cartea I. II. III. IV. cuprindă materii fărte interesante și amusante. Prețulu la tăte patru 1 fi. — câte 

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

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

Hunfalvy desipre Cronica lui Greorg. Gabr. Sincai. Prețulu 30 cr. Renascerea limbei românești în vorbire și scriere invederită
Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. II. Prețulu fiecăreia e 40 cr. — Ambele împreună 70 cr. 
lumu de 192 pagine cuprinde, 103 poesii bine alese și arangiate.

Ifigenia în Aulida.
ria. Tragedia în 5 acte, după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.
emigrarea Iul Dragoșiu. Novelă istorică națională. Prețulu 20 cr. “'
de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. Hermană și Dorotea după W. de Goethe, traducțiune liberă de Constantină Morariu. Prețulă 50 cr. 

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

îndreptar teoretic și practic pentru învățământulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (preparandiall), a învățăto- 
riloră și a altoră bărbați de scălă, de V. Gr. Borgovanu, prof. preparandială. Prețulă 1 fi. 70 cr.

Miculă mărgări tară suflete scă. Cărticică de rugăciuni și cântări bisericescl — frumosă ilustrată pentru pruncii școlari de 
ambe sexele. Cu aprobarea jurisdicțiunei sup. bisericescl. Prețulă unui esempl. broșurată e 15 cr., — legată 22 cr.,' legată în pânză 26 
cr. — 50 de esempl. broșurate costau 6 fi., — legate 9 fi., legate în pânză 12 fi. — 100 esempl. broșurate 10 fi.. — legate 17 fl. legate 
în pânză 22 fl. Cărticică de Rugăciuni și Cântări pentru pruncii școlari de ambe sexele- Cu mai multe icăne frumăse. Prețulă 
unui esemplaru trimisă franco e 10 cr., 50 esemplare costau 3 fl; W0 esemplare 5 fl. v. a.

Visulu. prea sântei vergure Maria a Născăfărei de Dumnezeu urmată de mai multe Rugăciuni frumăse. Cu mai multe icăne fru
măse. Pi-ețulă unui esemplară trimisă franco e 10 cr. 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esemplare 5 fl. v. a.

a Man uală de Gramatica limbei române pentru scălele poporali în trei cursuri de Maximă Popă profesoră la gimnasiulă din Nâsăudă. Prețulă 30 cr. —

Uni! vo-

în Tau- 
Schițe din 
traducere

1885 în limba

cr.
Partea I. Paul 
și aprețiată de 

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu.
Prețulu redusă (dela 1 fi. 20 crj la 60 cr.

Tragediă în 5 acte după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulu 30 cr. I fi gen ia 
Brand a său Nunta fatală.

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

Tipografia ÂLEXI Brașovă.


