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Reciprocitatea dualistică.
Brasovu, 31 Ianuariu 1886.I 7

Amu în numărulft trecută, că d-lă
Tisza ar fi făcută. fdrte bine, dâcă ar fi trasă o 
paralelă între Ungaria și Austria, căci atunci 
n’ar fi ajunsu la resultatulu, că în Ungaria, tdte 
trebue să fiă întocmite după calapodulă maghiară, 
și amu întrebată totu atunci, că 6re nu trebue 
să esiste o reciprocitate între statele dualistice?

Organulă centralistă din Viena „Neue Freie 
Presse'1 dela 9 Februarie a. c., ce ne-a sosită eri, 
ne dă ună răspunsă ffirte â propos la întrebarea 
de mai susă, constatândă cu o logică nerăsturna- 
bilă, că nu numai esistă, ci trebue neapărată să 
esiste o reciprocitate între Austria și Ungaria și 
în ceea ce privesce cestiunea națională.

După ce arată, că în urma discursului fai- 
mosă ală lui Bismarck în contra Poloniloră, 
care cupride o crilică aspră indirectă a stăriloră 
din Austria, a venită și d-lă Tisza cu o enun- 
ciare, care critică indirectă sistemulă de guver
nare în Austria; numita f6iă, întrându în discu- 
siunea cestiunei naționale, ce esistă în Ungaria 
nu mai puțină ca în Austria, Z'ce:

„începe a se arăta și în Ungaria ceea ce 
au prevăzută de multă politicii pătrundători. 
Schimbările în Austria n’au rămasă fără efectă 
asupra Ungariei. Ori câtă de marcată și de 
strictă s’ar fi trasă granița de dreptă publică 
între cele două state, și ori câtă de seriosă ară fi 
decise guvernele de a le respecta reciprocă, con- 
tagiulă cestiunei naționale a trecută de multă 
peste acâstă graniță. De ce să nu se nisuăscă 
și Croații, Românii și Slovacii în Ungaria de a 
dobândi aceea ce au dobândită Cehii, Polonii 
și Slovenii în Austria? De ce să nu fiă posi
bilă o coalițiune și acolo, unde Ungurii tocmai 
așa nu au preponderanța absolută a numărului, 
ca Germanii în Austria, o coalițiune ca aceea, 
care la noi a dusă la victoriă pe deosebitele 
naționalități în contra statului unitară ? Dăcă 
ceea ce s’a întâmplată la noi în numele egalei 
îndreptățiri naționale este dreptă, de ce să nu 
fiă dreptă și în Ungaria, unde egala îndreptă
țire națională nu este mai puțină recunoscută ca 
la noi? Dăcă naționalitățile în Austria nu re- 
cunoscă o limbă a statului, de ce s’o recundscă 
în Ungaria? De ce să nu cără Românii în 
Transilvania, ceea ce li s’a concesă Cehiloră în 
Boemia, de ce să nu se ridice ună Facek ro
mână, cum s’a ridicată nnulă cehă? Așa au 
putută să se întrebe de multă naționalitățile în 
Ungaria, și așa se și întrăbă, cum ne învață ra
porturile din dieta ungară. Gurbanii și Babeșii 
începă a purta același limbagiu, ce-lă pdrtă la 
noi de multă dmenii ca Rieger, Groholski și Raic. 
Egală îndreptățire! Autonomiă! Desvoltarea na
ționalității ! Nu este numai melodia bine cunos
cută, ci și textulă cunoscută, ce trebue să-lă 
audă acum cu încetulă dieta ungară, și dăcă na
ționalitățile voră începe odată dincolo astfelă, 
atunci e îngrijită pentru aceea, ca ărăși să se 
găsăscă o nouă strofă la vechiulă cântecă“.

„S’a pusă dăr cestiunea națională în Ungaria, 
însă bărbații de stată maghiari n’au întârziată 
nici cu răspunsulă. Ceea ce a răspunsă Colo- 
mană Tisza d-lui Gurbană suntă cuvinte de 
aură, ce nu se potă destulă de multă și destulă 
de tare repeta. „Pretutindeni“, Zise elâ, „unde 
esistă ună stată, este necesară, ca gintea care 
posede maioritatea absolută său relativă și care 
a formată acelă stată în cursulă istoriei, să-i 
întipărâscă acestuia caracterulă său propriu“. 
Niciodată nu a fostă mai aspru condamnată po
litica de împăcare, teoria despre părțile a cărora 
prosperate să însemne binele întregului și în- 
tregulă sistemă, contra căruia se luptă Germanii 
de șăpte ani pe atâtă de perseverantă, pe câtă 
făr’ de succesu. Pretutindeni, Zice d- Tisza, are 

valdre acea regulă fundamentală, pretutindenea I 
unde esistă ună stată, nu numai în Ungaria. 
Și totuși poți să ajungi din Pesta în trei 6re 
într’ună stată, unde acelei ginte, care l’a formată 
și care posede într’ânsulă maioritatea relativă, nu 
numai că i se denăgă dreptulă, de a întipări sta
tului caracterulă său, ci unde se unescă toți factorii 
puterii spre a nimici orice urmă a acestui carac- 
teră, unde representanții principiului lui Tisza 
suntă numiți oposițiune facțidsă, dăcă nu suntă 
acusați chiar de trădare. Și acestă stată formăză 
împreună cu Ungaria ună imperiu, ministrulă, 
care a introdusă sistemulă (Taaffe), ce se basăză 
pe negațiunea sentinței lui Tisza, este responsa
bilă aceluiași monarchă, căruia i este responsabilă 
și d-lă Tisza. P6te-se 6re crede, că ministrulă 
președinte ungurescă, când a desvoltată acestă 
programă ală său față cu naționalitățile, • nu s’a 
gândită la acestă stată? Ori ddră cuvântulă 
„pretutindeni" ală d-lui Tisza nu sună ca o im
putare făcută dmeniloră de stată austriac! ? Dăr 
nu numai atâtă. Indărătulă lui Tisza și a pro
gramului său stă aprdpe întrega dietă ungară. 
Niciodată oposițiunea nu a adusă mai multe oma- 
gie unui ministru, ca oposițiunea maghiară lui Co- 
loman Tisza, când a proclamată părerea sa des
pre cestiunea națională. „Pună greutate pe a- 
ceea, de a declara", Zise în modă aprobătoră și 
întregitoră cornițele Apponyi, „că în Ungaria nu 
se pdte admite în nici ună felă de împrejurări 
o ideă federalistică, după care diferitele naționa
lități locuitdre în acăstă țâră ară pută fi consi
derate ca nisce individualități de dreptă publică, 
din a căroră federațiune s’a născută Ungaria". 
l£r Desideră Szilâgyi Zise: „Nu există ună stată 
unitară fără o limbă a statului. Una din puterile 
ce ’lă susțină, una din cele mai neapărate pre
supuneri ale lui, este existența unei limbi, care 
să nu fiă numai mijloculă generală ală comuni
cării, ci prin care statulă să-și împlinăscă mai 
vârtosă misiunea sa culturală". Și în altă locă 
ală discursului său, primită cu aplause entusias- 
tice, Zise lăudatulă conducătoră ală oposițiunei. 
„Este natura statului nostru, că o formațiune și 
o organisațiune deosebită politică a naționalități
loră, în sînulă căreia esercitarea drepturiloră loră 
ară fi eflucsulă acestei organisări naționale, este 
de sine eschisă".

Credă 6re cei din Austria, că potă trece cu 
indiferență peste nisce enunțiațiuni atâtă de una
nime și de clare ale tuturoră factoriloră politici 
în Ungaria? Credă ei 6re seriosă, că principiulă 
parității și ală neîntervențiunei reciproce este o 
stavilă de ajunsă spre a împedeca, ca nisce con
traste fundamentale, ca acele, ce există între idea 
de stată la noi și în Ungaria, să nu vină în 
conflictă una cu alta ? Nu ! Și dăcă între aceste 
două state nu ar fi Laitha, ci Oceanulă, și dăcă 
ele ară fi legate prin tăte legăturile dinastice, 
politice, de dreptă publică și economice, ce e- 
sistă de faptă între ele, atunci acestă Oceană ar 
fi c’ună podă acoperită, și ar fi imposibila, sS-șl 
închipudscă omulă doua state, cari simtă supuse ace
luiași monarchă și cari s§ fiă pentru durată guver
nate după nisce principii atâtă de contrarii! Nu 
pote exista decâtu numai ună dreptă și ună ade- 
v&ră. Seu este adevărată teoria de egală îndrep
tățire ce domnesce la noi, atunci naționalitățiloră 
în Ungaria li se întâmplă o 'amară nedreptate, 
și același blândă și dreptă sceptru, care dom
nesce peste ele ca și peste noi, nu va pută suferi, 
ca să se continue în Ungaria o metodă de gu
vernare, care după învățăturile, ce suntă valabile 
la noi, ar trebui să însemne, nu numai forță și 
tirăniă în contra naționalitățiloră, ci și strică
ciunea statului, subminarea puterii sale ’și vătă
marea intereseloră dinastiei. Său că sistemulă 
ungurescă este celă adevărată, atunci ne lipsescă 
cuvintele, spre a aprecia pe ămenii de stată, cari 
cu tdte astea nu voră să admită nici caracterulă 

națională, nici absoluta necesitate a limbei sta
tului, ci stăruescă a forma acele individualități 
naționale, pe cari după Zisa comitelui Apponyi, 
nu este admisă a le permite „în nici unu felă de 
împrejurări...."

Bugetulii cnlteloru și instrucțiunei.
(Urmare.)

După deputatulă Vineențiu Babeșii, vorbi în ședința 
dela 6 Februariu

Desider Szilâgyi: Antevorbitorulă s’a ocupată de 
cestiunea naționalitățiloră. Mă alătură la părerea ca
merei, că simțămintele amicale trebue să se dovedâscă nu 
numai prin vorbe, ci și prin fapte, și acesta nu pe calea 
apucată de antevorbitorulă, ci pe calea apucată de de
putății sârbi Szabovljeviei și Gyurcovici, cari s’au pusă 
fără reservă cu totulă pe basa statului ungurescă și 
constituțiunei unguresci^a legei. Ei au cerută numai corecta 
și fidela esecutare. Antevorbitorulă însă a mersă mai 
departe, a amintită chiară ca eventuală dorință modifi
carea constituțiunei nostre în numele dorințeloră națio- 
nalitățiloră. Sensulă, deși nu literală, ală vorbirei sale 
este, că pentru satisfacerea dorințeloră românesc! să se 
dea Ardealului autonomia. Asta ar fi așadară constituirea 
naționalității române sub numele Ardeală și ar însemna 
începutulă unei nouă formări constituționale, care con
tinuată consecventă ar duce la disolvarea unității statului 
ungurescă în numele nisuințeloră naționalitățiloră și la 
îmbunătățirea lui în diferite formațiuni autonomiste. Asta’i 
o direcțiune în care niciodată nu ne vomă întâlni și pe 
care toți fără deosebire, o considerămă necondiționată 
ca eschisă, și anume nu din îngâmfare seu din ură, ci 
din convingere, că pe acestă pămentă, seu se află ună 
stată ungurescă, s’eu că nu pâte să esiste peste totă 
ună s^ată unitară. (Aprobări generale), și că noi toți, fără 
deosebire, nu numai nâmulă ungurescă, ci toțî locuitorii 
țării, cari suntă alipiți de stâtulă ungurescă, (Aprobare 
generală), totalitatea statului nostru milenară, pentru 
care a cursă atâta sânge și de care suntă legate tâte 
gloriâsele suveniruri ale trecutului și t6te speranțele vii
torului, pentru ună esperimentă atâtă de îndrăsneță și 
nendoiosă în resultatele sale n’avemă plăcere să ne di- 
solvămă. O astfelă de organisare a naționalitățiloră nu 
se unesce cu statulă nostru, dâcă e vorba să corespundă 
problemeloră sale, și vomă combate pe toți, câți voră 
lucra în acea direcțiune. (Vii aprobări generale.) Ge 
privesce Croația, lucrulă stă altfelă.

D. deputată a disă, că ar dori să i se definâscă 
ce este statulă ungurescă. (Babeșă: Am Z>să, idea de 
stată ungurescă.) In ce constă statulă ungurescă. (Ba
beșă : Idea de stată ungurescă!) Eu nu vorbescă de ideă, 
spună în ce .constă statulă ungurescă și consideră de 
erâre, că se servesce aci de espresiunl metafisice, când 
este vorba de o formațiune politică concretă. (Vii a- 
probări.) Statulă ungurescă constă în aceea, că ceea ce 
este o creațiune de stată, âșaderă politică, să aibă carac- 
teră maghiară, guvernă maghiară, Iegislațiune maghiară, 
jurisdicțiune maghiară și să îndeplinâscă unguresce func
țiunile de stată. Abstrăgendă de Croația și Slavonia, 
suntemă ună stată unitară și prin urmare trebue să aibă 
caracteră națională maghiară. Statulă maghiară constă 
și în aceea, că limba statului este qea maghiară, în care 
statulă îșî resolvă vocatiunea sa culturală și problemele 
sale. Ală doilea, statulă ungurescă este, ale cărui atri
bute suntă, că în privința raseloră, de ori ce limbă ară 
fi, nu cunosce nici ună dreptă escepțională, nici o deo
sebire. (Vii aprobări generale.)

Ei dică totdăuna, că drepturile suntă înscrise în 
codice, der că ei suntă dați îndărătă. Eu (Jică, că în 
statulă ungară egalitatea drepturiloră este deplină rea- 
lisată. Deosebire nu se face, ori de ce naționalitate ar 
fi cineva. Noi nu nutrimă neîncredere față cu nici o 
naționalitate, n’avemă nimică în contra nisuințeloră leale 
culturale ale nici unei naționalități. (Vii aprobări gene
rale.) Der când vedemu, că disposițiunile privitâre la 
scâlă și biserică, la viața comunală și municipală, care 
suntă prin lege asigurate, cum nu esistă nici ună esem- 
plu în micele state orientale și atâtă de rară în Europa, 
nu se folosescă în acelă spirită, nici pentru ajungerea 
aceloră scopuri și pentru satisfacerea aceloră trebuințe, 
pentru care s’au dată, ci că din disposițiunile înarticu- 
late se făuresce o armă în contra statului ungurescă. 
(Vii aprobări generale), atunci nu vet) afla nici o națiune, 
care să nu se apere în contra atacuriloră îndreptate 
contra propriei formațiuni de stată. (Vii aprobări.) Onor, 
d. deputată a disă, că acesta este o insinuare. Eu nu 
învinovățescă marea mulțime a singuraticeloră naționali
tăți, dăr fiindă sinceră și punăndu-și mâna pe inimă 
trebue să mărturisăscă, că nu mulțimea, ci cercuri și 
persone singuratice abuseză în modă criminală de acele 
sfinte și naturale simțăminte, ce fiecare rassă le nutresce 
pentru limba ei maternă. (Aprobări generale.) Și gu- 
vernulă statului ungurescă, orice cetățână ală statului
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ungurescă, care e alipită cu fidelitate de acăstă forma
țiune de stată, ar păcătui contra patriei sale, dăcă n’ar 
împedeca o astfelă de seducere. Dăr este adevărată 
acusarea, că în interesuld culturei singuraticelord națio
nalități nu se face nimică, ci mai multă i se pună pe- 
decl? I Numai rassa maghiară folosesce tâte mijlâcele cul
turale ale Ungariei, pe care statuld ungurescă și le pro
cură cu mare ostenălă și cu mari cheltueli? Ori d. de
putată ar socoti dreptd, ca statulă ungurescă să-și orga- 
niseze institutele sale de cultură în atâtea forme diferite, 
de josd pănă susă, câte rase etnografice suntă în țâră? 
(Viuă ilaritate.) N’ar fi o nebunia, ca unu stată să și 
separe pe cetățenii săi pe tâte treptele culturei, să-i iso- 
leze și să creeze stări de descompunere? (Vii aprobări 
generale.) Și să facă acesta în scopulă întăririi și con
cordiei ! Așa ceva nici în America, cu atâtă mai puțină 
în Europa se pote cere, (Adevărată el Așa el)

D. deputată a proteslată în contra afirmării, că 
acestă stată l’au creată Ungurii. (Babeșă: Singurii; Da, 
singuri. Vedeți, acum ați grăită adevărulă. (Viuă ilari
tate și aplause). Ei singuri l’au creată și l’au susținută 
Asta o adaugă. (Babeșă: Toți!) Forte corectă. Fiecare 
l’a creată, care a fostă o parte constitutivă a lui, a na
țiunii, și atunci nu s’a făcută nici o deosebire întră na
ționalități în mijloculă acestei națiuni unguresc!, care crea 
țera, și fiecare, care ’șl-a făcută datoria sa de fidelitate 
cătră stată, l’a susținută ca fiindd patria sa și ca mem
bru ală națiunii (Adevărată, așa este!) (Babeșd: Și eu 
Zică asta!) Nenorocirea e, că numai o Ziceți. (Mare ila
ritate și aplause). Amintescă, că atunci, când în legile 
nostre era vorba de „fidelis valachus*, aceste veleități de 
naționalitate, aceste nisuințe separate după origine și lim
bă erau necunoscute, mândri și cu consciință de sine se 
găseu toți în necondiționata alipire de patria comună. 
(Vii aprobări). La Belgradd, pe Câmpulă mierlei, la Mo- 
haci, în scurtă pretutindenea, unde cu tote perderile nos
tre s’a însemnată gloria nostră, n’au sângerată numai

d’:

lire și bucuriă, vă^endă progresulă, ce l’amă făcută pe a- 
cestă terenă. Trebue să recunoscemă, onorată casă, că 
națiunea a adusă mari jertfe pentru promovarea culturei. 
Fără îndoălă, că se pâte vede und însemnată resultată 
ală jertfeloră aduse, în ceea ce privesce înmulțirea căr- 

pretinde 
: învăță- 
i linisce. 

de învă- 
una, a 

cea ma- 
Acestă stare nu corăspunde prelențiuniloră, ce

turariloră din țâră. Este însă ună lucru, care 
o prea seriâsă cumpănire la aceste institute de 
măntă și în care eu din parte-mi nu potd afla 
Acestă împrejurare este, că între tâte institutele 
țământă, între tâte școlile de stătu, nu este nici 
căreia limbă de propunere se nu fia esclusivu < 
ghiară.
cu totă dreptatea le potd face cetățenii nemaghiari ai pa
triei, Ipentru promovarea culturei lord ; nu corăspunde stării 
iegale, nu corespunde legii de naționalitate din 1868, 
care și astăzi e o lege esistentă, și încă o lege cardinală 
de mare importanță, ce-o are în patria nostră causa na- 
ționalitățilord. _ A foslă deja citită în acestă dietă para- 
grafuld legei de naționalitate despre limba de propunere 
în scole. După ce însă m’am convinsă, că suntd fârte 
mulțl, cari nu voiescd să ie nici cunoscință despre esis- 
tența acestei legi, cu permisiunea dietei voiu citi înc’odată 
aceld paragrafd. §-uld 17 ald legei de naționalitate pres
crie următârele (cetesce): , In institutele înființate de stată, 
respective de guvernă, seu în institutele, ce conformd lip 
sei se vord înființa de guvernă, stabilirea limbei de pro
punere , întru câtă nu prescrie legea despre acesta, apar
ține resortului ministeriului de instrucțiune. Der succe- 
sulă instrucțiunei, fiindd din punctă de vedere ală cultu
rei și ală bunăstării publice și scopulă celă mai înaltă 
ald statului, datoră este acesta să se îngrijescă, ca în câtă

răsboinici de limba ungurescă, ci toii, pe câți îi înțelegemă numai este cu putință în institutele de învățământă ale 
noi sub numele de „Nungarus* și pe cari îi înțelegemă 1 
adi sub națiunea politică ungurescă. (Vii aplause). Atunci1 
era o deplină contopire în fidelitate și alipire pentru stată 
și aceea nu era legată de condițiunl deosebite. Să nu 
facemd nici adi acesta. Amă simțită și simțimd valârea 
concordiei, vremă să satisfacemd tote trebuințele cultu
rale cuviinciose ale naționalitățiloră, dăr ne vătăma urechea 
și inima, când aucjimd voci, că fidelitatea și alipirea pen
tru stătu este legată de condițiunl. D-nii deputați șerbi 
au apucată în acestă privință calea cea corectă. Ei ’și-au 
esprimatu numai dorințele: una, ca să se esecute legea 
de naționalitate. Asta o consideră ca o cerere drăptă;;t 
eu încuviințeză o esecutare leală, asta e o datoriă legală, i afară de acăstă dietă și în Ziaristică, unde onoratulu de- 
Acele drepturi sau datăi eu intențiunea. onestă, d’a se f tatQ a „ bănuitâ că ar face pretensiunî ilegale, 
folosi spre binele, spre înflorirea statului. Der dăcă se „ . .... , „
vede, că se abusăză de acele drepturi, că se întrebuin- Recunoscâ acea schimbare favorabilă, ce s a aretață în 
țeză ca arme contra statului, atunci eu sunt acela, care>acestă dietă cu acăstă ocasiune, la discuțiunea cestiunei 
voteză pentru restrîngerea aceloră legi. (Vii aplause). I naționalitățiloră; durere însă, vădă că și aici a intrată

A doua cerere este autonomia bisericescă Cestiu-' curenlulă șovinistică predomnitori, și că suntă încă în- 
nea autonomiei bisericei gr. or. serbescl nu e nouă.! semnate neînțelegeri în cestiunea naționalitățiloră. Per- 
Vorba e numai să se clarifice. Asta’i corectă și îmi | f pentru depărtarea neînțelegerilor^,
pare rău, că activitatea congresului serbescă s a întreruptă i , „ „ , , , . „ ,
și n’a isbutită pănă acum. Eu credă, că lâ acelă con-j c^teva observări la acele vorbiri distinse, ce în ședința 
gresă sârbescă nu se lămuriseră destulă părerile în două | de alaltăerl le-au rostită deputății Apponyi și Szilagyi. 
direcțiuni. Ași fi voită să vorbescă guvernulă despre I Deputatulă Apponyi a disă, că cu supărare a înțelesă 
acesta. Una este, că statulă are drepturi față c"' 
bisericile și chiară față cu biserica greco-orientală. I 
Deorece însă s’a esperiată, câtă de agresive potă 
fi organismele bisericescl față cu problemele statu
lui, atunci acesta nu pote renunța la drepturile 
sale de supremațiă, la dreptulă de supraveghiare și 
de controlă. Și cu atâtă mai puțină pote renunța, cu 
câtă organismulă confesională este și națională. (Vii 
aprobări și aplause.) Oratorulă vorbesce apoi de liber
tatea religionară, și sprijinesce propunerea lui lranyi. 
Nu sciu, dice elă, a glumită ori a vorbită seriosă minis- 
trulu culteloiu cu pretextele ce le-a invocată, (Ilaritate 
în stînga) d. e. că omenii fără sciință nu potă lua ună 
rolă directivă la formarea confesiuniloră ? A fostă 6re 
Sf. Petru ună mare învățată? Ori pote că toți apostolii 
au absolvată academia? (îndelungă și furtunâsă ilaritate.) 
S’a pretextată că suntă confesiuni, cari în puterea prin- 
cipieloră credinței loră, eschidă împlinirea datorieloră 
generale cetățenescl. Dâr onor, d-le ministru, în ce stată 
din lume, decă nu cumva în mijloculă Africei, s’ar su
feri, ca cetățenii săi să nu’șl împlinăscă datoriele, fiindă 
că au âre care confesiune? Ună asemenea argumentă, 
cum a adusă ministru, e mai slabă ca '
bărl în stânga.) Aducându-se o lege pentru libertatea 
religionară, negreșită că s’ar aduce în 
tru esistența statului și pentru esacta 
riiloră cetățenescl. Oratorulă vorbesce și pentru autono
mia catoliciloră. Ce privesce scolele, elă aprobă, ca să < 
se permită comuneloră, reuniuniloră și confesiuniloră a’șli 
pută înființa institute corăspundetore legiloră generale; 
der necesitatea de viăță, natura statului modernă ne îm
pinge într’acolo, ca pe acestă tăremă volens nolens să 
câștige totă mai multă spațiu atotă puternicia statului, 
pentru că scâla e o puternică educatore a simțământului 
cetățenescă de stată și a conștiinței comunității față cu 
tâte diferințele naționale și confesionale separatistice. 
Acestă factori se nu-lă negligemă, trebue să începemă 
a educa acestă simțămentă, acestă modă de cugetare din 
copilăriă, simțământul^ deplinei contopiri. Instrucțiunea 
scâleloră medii cu deosebire să nu se lase în sarcina 
confesiuniloră, ci să o ia statulă asupră’șl. (Aprobări) 
P6te că nu e departe timpulă, când vomă grăbi acea 
politică hotărîtă, pe care o considerămă ca adevărata 
politică a culturei și instrucțiunei statului ungurescă. 
Primesce bugelulă. (Vii aprobări generale.)

(Lăsămă să urmeze discursulă deputatului Mocsary, 
continuândă în numărulă viitori șirulă discursuriloră ținute 
după ală lui Szilagyi.)

Ludovică Mocsary: Fiindă vorba despre institutele 
de învățământă, e cu neputință să nu sâmțimă îndestu-

statului, cetățenii de orice naționalitate din patriă, cari 
trăescă laolaltă în masse m u mari în apropierea ținutu- 
riloră locuite de ei, 
ternă pănă acolo, 
academice.«

Acostă lege a 

să se potă cultiva în limba lord ma- 
unde se începti studiile mai înalte

citat’o deputatulă Gurband în vor
birea sa de alaltăerl și pe acestă lege șl-a basatd tâtă 
vorbirea, într’und ton contra căruia încă și primulă-ministru 
n’a putută Zice nimică, și totuși vorbirea lui a întâm
pinată mulțime de atacuri seriâse în dietă, nedrepte insă

cum 
stu- 
pri- 
sciu

astă
Nu

ună paiu. (Apro-

ea garanții pen- 
împlinire a dato-

cu! din vorbirea lui Gurband, ca cum eld ar lua în nume 
! de rău, că ne nisuimd în prima liniă la împământenirea 
! și crearea culturei maghiare cu mijlâcele statului. Să-mi 
! erte d-lă Apponyi, dâr eu n’am înțelesd din vorbirea 
. lui Gurband, ca cum eld ar lua în nume de rău, că 
I statulă se îngrijesce în prima liniă de instituțiunile ma
ghiare. Elă numai aceea a numit’o vătămare, că după 
ce statulă a făcută deja atâtă de multă pentru înfiin
țarea instituteloră de învățământă maghiare, n’a făcută 
încă nimica in direcțiunea, ca naționalitățile să se 
pâtă cultiva în limba lord maternă — după 
prescrie legea — pănă acolo, unde se începd 
diele mai inalte academice. Gredd, că în 
vință, deputatulă Gurband are totă dreptatea.
incâtă suntă drepte, încâtă nu acele acusărl, că adecă 
guvernulă nu numai că nu s’a îngrijită de astfeld de 
instituie de învățământă pentru naționalități, ci încă le-a 
împiedecată chiar, ca din puterea lord propriă să înfiin
țeze astfeld de institute, repetezd, nu sciu cu siguranță 
suntd drepte ori ba aceste. Faptele dovedescă însă în 
modă neîndoiosd, că nu este nici und institutd de învă- 
țământd, care să se fi înființată din banii statului, din 
contribuțiunile publice, în care, corespun^ătoră legii, 

I limba de propunere se nu fiă cea maghiară. Și acestă 
faptă nu se păte motiva prin frumosele cuvinte ale Iui 
Apponyi, după cari limba maghiară în acestă stată nu 
e numai limba oficială a statului, ci totodată organulă 
unității culturale, în care unitate culturală trebue să se 
contopescă toți cetățenii Ungariei.

lerlă-mi d-ld deputată, dăr acestă cuvântă : unitate 
culturală e o espresie metafisică, cum a spus’o și Szi- 
lâgyi. Acesta e o 
țiloră, cari o facă, 
după plăcerea loră 
deputată Apponyi, 
dică alta, — dăcă voimd s’o scâtemă din găâcea meta
fisică — deeâtu, că datorința statului este a lăți limba 
maghiară cu tâte forțele disponibile ale statului, care lă
țire, lucru naturală, nu păte să se ’nțâmple altmintrelea, 
decâtă prin micșorarea numărului naționalităților^.

Eu credă, că în mijloculă civilisațiunei creștine nu 
se pote vorbi de diferite culturi, despre o cultură gene

astfelă de conc-epțiune, ca a înveța- 
cu scopă ca apoi din ea să tragă 
consetințele trebuincibse. Idea d-lui 
despre unitatea culturală, nu va se

rală de stată, său despre o cultură unitară său neuni
tară, său despre o altă cultură națională. Cultura, după 
părerea mea, e una și nedespărțibilă, și așa are o na
tură cosmopolită. Este acăsta astfelă în tâte statele și 
și eu credă, că și în statulă maghiară, a căruia problemă 
e fără îndoălă promovarea culturei; nu să creeze aceea 
său cealaltă cultură este a lui chiămare, ci să redice 
și să înainteze cultura în generală. Dăcă are temeiu 
teoria lui Apponyi despre cultura unitară, atunci în 
pracsă nu putemă deduce altceva din ea, decâtă, că in 
acestă stată, nemaghiariloră numai în limba maghiară 
li se pote da cultură, și atunci teoria lui Apponyi ar fi: 
dăcă te vei face Maghiară vei învăța unguresce, vei 
primi cultură, său la din contra vei rămâne și mai departe 
în starea cea părăsită în care te-ai aflată pănă acum 
Eu credă, că apoi în astfelă de modă, statulă maghiară 
nu ar corespunde chemării sale culturale, că prin acăstă 
cale s’ar îngreuia promovarea culturei; ca pentru ilus
trare, fiă-ml permisă a aminti ună esemplu practică. 
Fără îndoelă, când limba latină a fostă limba instrucțiunei 
în acestă țeră, ea a fostă cea mai mare pedecă a des- 
voltărei învățământului, și cea mai ferbinte dorință a 
națiunei a fostă delăturarea acestei pedecl. Seu reamin- 
tiți-vă începutulă erei absolutistice, când s’a introdusă 
mai' întâi limba germană în școlile nâ3tre, ca limbă de 
propunere. Fără îndoelă, nu pentru aceea ne-amă înspăi
mântată de acestă disposițiune, că prin ea amă văzută 
amenințată naționalitatea nostră, ci pentru aceea, că 
au sciută toți, că acista împedecă progresulă culturală. 
(Sgomotă) Dâr să aducă ună esemplu și mai concretă; 
e sciută, că și acum cea mai mare pedecă a tinerimei 
este, că în serviciulă militară, trebue sS învețe nemțesce, 
și în acăstă limbă trebue să facă esamenulă, și cu 
acesta în modă însemnată se îngreuăză însușirea destoi
niciei militare.

Deputatulă Szilâgyi, în eminenta lui vorbire de erl. 
a recunoscută legalitatea legiloră de naționalitate din 
1868 și a declarată, că doresce esecutarea leală a aces- 
toră legi, a adausă însă, că dăcă naționalitățile ară voi 
se abuseze de drepturile, ce le dă aceea lege, atunci și 
elă va părtini idea, ca să se stergă aceste drepturi. Măr- 
turisescă, că mi-a cădută forte rău acăstă declarațiune 
a lui Szilâgyi. Pentru că credă, că dăcă unii abuseză 
de aceste drepturi, acesta nu pâte servi de pretecstă, ca 
ele să se nimicăscă, mai alesă atunci, când este vorba 
de astfelă de drepturi, cari la noi representeză, fără în- 
doiălă, egala îndreptățire. Nu este nimică mai ușoră, 
decâtă si găsimă pretecstă, ca se le revocămă așa numi
tele drepturi din legea de naționalitate, nimică mai ușoră, 
decâtă ca se împutămu naționalitățiloră, că abusiză de 
aceste drepturi.

Unde ne-ar duce procedura, pe care a-o inaugura 
d. Szilagyi s’a declarată a fi gata? Dăcă voimă se îm- 
pedecămă, ca unele aspirațiuni ale'naționalitățiloră să se 
manifeste pe față, atunci nu e destulă să ștergemă legea 
de naționalitate, ci trebue să mergemă și mai departe.

Nu se pote sci, veți Z'ce, dăcă nu cumva în adu
nările comilatense se voră face declarațiunl antipatriotice, 
său dăcă șalele prefecturelori nu voră fi întrebuințate 
pentru propunerile antipatriotice ale naționalitățiloră. 
Din adunările comitatense însă, nu se potă eschide ele
mentele naționaliste, prin urmare, dică voimă ca sc 
înceteze agitațiunile, se cassămu adunările comitatense. 
(Strigăte în stânga estremă: Nu urmăză!) Este cu ne
putință, <|icețl mai departe, ca libertatea de presă să se 
folosăscă pentru agitațiuni, și de aici ar urma, ca să dămă 
guvernului multă pomenita împuternicire pentru a res
pinge libertatea de presă. (Reprobări în stânga estremă.)

A-țl mai pute Zice: nu putemă suferi ca studenții 
români să cânte „Deștiptă-te Române*, (Strigăte în 
stânga estremă. Intru adevără, că nu putemă suferi!) 
de aici ar urma dir ca se se închidă școlile române. 
(Reprobări viue.) Acăsta ne-ar duce acolo, unde a Ziși 
d. Szilâgyi. (Strigăte în stânga: Ba n’ar duce!) Pe 
acăstă cale s’ar pută ajunge, ca aspirațiunile naționali
tățiloră să nu se manifesteze pe față. Dăr ăre cu minte 
și bine va fi, dăcă veți face tâte aceste, dăcă în adevără 
veți face ceea ce d-nii deputați Aponnyi și Szilâgyi, 
impută guvernului și primului ministru, ca adecă să vin
decați simptomele fără a vindeca răulă dela rădăcină. 
Ore bine vomă face atunci, când suprimândă simptomele 
ce se arată pe față, vomă face din aspirațiuni conspirațiuni, 
ca apoi aceste mai târZiu să se manifesteze în erupțiuni 
primejdiâse, ca aburulă comprimată.

D-lă prim-minislru și d. Szilâgyi au luată în nume 
de rău declarațiunile deputațiloră Babeșă și Gurbană, 
că ei numai condiționată voră dovedi fidelitatea loră 
cătră patriă. Mă rogă de ertare, eu negă, că s’ar fi de
clarată astfelă colegii mei, pentru că ei n’au Zisă mai 
multă ca Helfy, Horânszky, Grunwald și mai în urmă 
Apponyi, ei au Zisă, că desaprobăză politica de naționa
litate a guvernului, pentru că e fără succesă, pentru că 
atâtă pe tăremulă justiției câtă și ală administrațiunei 
esistă astfelă de stări cari nu permită ca statulă să fiă 
obiectulă alipirei și ală respectării din partea tuturora ce-
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tățeniloră. Prin urmare și ei conced, că întru câtva alipirea 
față de stat, se face sub condițiune, pentru că acăstă alipire 
fără îndoiâlă se promovâză prin tractare bună. Și acâsta-i 
forte naturală, pentru că decă noi pe poporul maghiar, fără 
considerare la deosebirea lui de rassă și de limbă, îlă 
vomă împintena necontenită a se alipi cătră stată, cu 
dări mari, cu timbre multe și cu traficuri, și dâcă sub 
pretextulă inaugurării unei noue politice de naționalitate, 
va serba reacțiunea triumfulă său în aeâstă dietă, și se 
voră nimici t6te instituțiunile,liberale, așa că în curendă 
nici aceea nu se va mai pută dice, că Ungaria este pa
tria libertății, în fine dâcă aici locuitorii nu voră pută în- 
timpina nici bunăstare nici libertate, e lucru neîndoiosă, 
că alipirea cătră stată se va slăbi, și încă nu numai în 
sînulă poporului de altă limbă, ci chiar și în sînulă po
porului de limba maghiară.

Prin urmare din aceea ce și noi concedemă, nu 
putemă făuri ună punctă de acusare contra altora, cari 
clică asemenea ca și noi. Dealtmintrelea in privința sta- 
bilirei condițiunei să nu mergemă cu esemplu rău înainte, 
cum a făcut’o Szdâgyi, când și elă numai a legată res
pectarea egalei îndreptățiri a cetățeniloră nemaghiari de 
condițiunea, că se voră purta bine.

Aceste am dorită să le observă la importantele 
vorbiri ale lui Apponyi și Szilagyi. De altmintrelea, pre
cum am mai 4Is0, eu bucuriă constată schimbarea fa
vorabilă ce s’a observată în sînulă acestei diete la discu- 
siunea de față a cestiunei naționalitățiloră. Vocea, cu 
care s’a discutată aici, corăspunde seriosității cestiunei 
și a cerinței unei seriâse tractări, a acestei fârte însem
nate afaceri; căci sunt convinsă, că patria nâstră afară 
de cestiunea dreptului publică, n’are o cestiune mai im
portantă, ca cestiunea naționalitățiloră, cu atâtă mai vâr- 
tosă, că noi singuri trebue să aflămă o cale pentru re- 
solvarea acestei cestiuni, fiindcă nu esistă în lume unu 
stată cu asemenea relațiuni interne de naționalitate ca 
Ungaria. Eu credă, că acăstă resolvare o prepară și 
tonulă observată în acăstă dietă, care e contrară limba- 
giului șovinistică ală pressei; nu suntă destule însă de- 
clarațiunile, fără îndoială de natură paclnică, din acăstă 
dietă, ci ele trebue dovedite și prin fapte — fada lo-
quntur 1 — trebue se respectămă dreptele postulate ale 
notionalitătiloră.i ’

Cestiunea naționalitățiloră se mișcă mai alesă în 
cadrulă afaceriloră instrucțiunei publice. Cade mai 
alesă în sarcina ministrului de instrucțiune, ca să se re- 
solve acăstă cestiune de mare însemnătate a Ungariei; 
stă mai alesă în puterea lui ca să depărteze acele simp- 
tome triste, acele faimăse presemne ale disoluțiunei sta
tului, ce le-a amintită în discursulă său din Pojună.

Să ’mi fie permisă a spera, că onoratulă d-nă mi
nistru va semți pe deplină chemarea lui înaltă și ponde- 
rdsă, și purcecjendă de aicea, să ’mi fiă ertată a adresa 
o rugare ministrului de culte, ca să cumpănăscă sâriosă, 
ceea ce naționalitățile pretindă cu dreptă cuvântă pentru 
promovarea culturei loră, să ia în considerare ceea ce 
dispune legea; a sosită timpulă, ca după ce națiunea ma
ghiară a făcută atâta pentru limba sa, se facă acum și 
în interesulă nemaghiarilor ă. (Sgomotă). Și să-mi fiă 
permisă a spera, că în budgetulă anului viitoră în acăstă 
rubrică vomă întâlni și institute susținute de stată, a că
rora limbă de propunere să nu fiă esclusivă cea maghiară, 
precum și asemeni institute, care să fiă ajutorate de 
stată.

Esprimândă acăstă speranță și reînoindu-ml ruga- 
rea, caută să declară, că după ce cu ocasiunea desba- 
terei generale a bugetului am declarată, că nu-lă pri- 
mescă în generală de basă a discusiunei speciale, e lucru 
prea firescă, că acestă bugetă nu-lă potă primi nici în 
părțile sale singuratice. (Va urma)

SOIRILE BILEI.
După intormațiunile oficiale, guvernulă bulgară a 

comunicată printr’o notă circulara, că graniță serbo-bul- 
gară cu cpua de 10 Februariu (29 Ianuariu) c. se închide 
pentru circularea persâneloră.

—x—

Ni se comunică următărele: „Din defraudarea de 
4000 fl. seu pâte și mai multă, întâmplată la fisculă din 
Zelău nu e nimica, deărece când sosise trimisulă minis
trului de dreptate Havas, suma defraudată era pusă deja 
la loculă său. Au rămasă așadără de minciună cei din 
Pesta, căci precum se spune fisculă e consângeană cu 
ministrulă dreptății d. Pauler. De cădea nenorocirea pe 
ună Română, sciu că n’ar fi scăpată din ghiare'e drep
tății unguresc!. <

—x—
Mai mul ți corespondenți de diare streine au sosită 

în Bucuresci pentru a urma — pe câtă discrețiunea di
plomatică le va permite — negociările conferinței turco- 
sârbo-bulgare din Bucurescl.

—X—

Ună bală se va arangia în Timișdră, Marți în 2 
Martie st. n. 1886, în sala cea mare a redutei (otelulă 
principele de corână Rudolfă din cetate în Timișăra) 
în favorulă scăleloră române din suburb. Fabrică și ală 
Alumneului română din locă. Prețulă de intrare este 
de familiă 3 fl., de persănă 1. fl. GontribuirI benevole 
suntă a se trămite cassarului Pascu Milu. Inceputulă 
la 8 6re săra. Damele suntă rugate încâtă se pâte a 
participa în costumă națională.

—x—
După cum spune „P. Hirl.,« esecutorulu ajutătoră 

Samuel Berger din Kiraly-Helmecz, după defraudarea 
unei sume de mai multe mii de florini a dispărută, dâr 
in Ungvar a fostă prinsă și predată procuraturii statului.

—x—
In cercurile comerciale din Agramu a produsă mare 

sensațiune următărea întâmplare: Proprietarulă unei firme 
de spedițiune avea în posesiunea sa acceptulă unei firme 
de companiă din Agramă și în diua scădenții se duce 
Ia acceptantă, ca să’și câră pretențiunea. Unulă din 
proprietarii firmei îlă trimise pe incomodulă omă la ce- 
lălaltă, care luă în primire acceptulă cu bunăvoință, îlă 
privi bine și recunoscândă că e în tâtă regula, trecu 
într’o odoiă laterală la cassă. Aci companionulă se 
închise și nu mai eși. Când posesorulă acceptului, după 
lungă așteptare, ceru să i se dea banii, i se declara, că 
n’are nimică de primită. Afacerea s’a arătată tribuna
lului penală, care va lămuri lucrulă.

—x—
O conferință a economiloră din Ungaria sudică ți

nută în Detta a hotărîtă să râge dieta și guvernulă a 
introduce vama protecționistă pe cerealele române.

—x—
In numărulă trecută alu foiei nostre amă publicată 

o telegramă despre turburăm în Londra Acestea au 
fostă nisce demonstrațiunl ale lucrătoriloră socialiști, cari 
au spartă ferestrile mai multoră localuri de cluburi con- 
servatore, au stricată mai multe trăsuri private și au 
pungășită pe mai mulțl ămeni pe stradă. La Trafalgar 
Spuare au spartă ferestrile mai tuturoră caseloră și ma- 
gazineloră de acolo. S’au făcută mulțime de arestări.

—x—
Distinsulă panslavistă Aksakof, editorulă și înteme- 

iătorulă diareloră »Denjt,“ „Moskwa* și »Russ,“ a mu
rită în Moscva.

Cum se întipăresce caracterului maghiarii 
Românilor^ ardeleni!

Publicămă mai la vale o corespondență, ce 
ne vine din pașalîculă lui Banfîy și care p6te 
servi ca ilustrațiune a enunciărei celei mai nouă 
a d-lui Tisza. Eată-o :

Din cerculă Betlânului, Februariu 1886.
Nu trece 4*, în care să nu ni se dea totă mai 

multe dovedi despre aceea, că idea de a ne maghiarisa 
se bagă totă mai multă pănă și în capulă celoră mai 
mici despoțl, așa câtă astăzi fiecare Maghiară, până la 
celă mai de pe urmă, se crede a fi chiămată a propaga 
fatalele idei ale »Kulturegylet‘-ului din Clușiu și a lucra 
din răsputeri pentru perirea și esterminarea limbei și 
naționalitățiloră nemaghiare. La oficiele politice ori ju
decătoresc! chiară și cea mai mică scrisâre românâscă 
este isgonită și desconsiderată; ba așa este de mare în
gâmfarea domniloră unguresci, încâtă mulțl din ei nici 
atâta îndurare nu au față de poporulă, de pe a căruia 
spinare trăescă, ca celă puțină în căușele ce i se per- 
tractâză lui înaintea legei, să-i vorbâscă românesce ca 
scesta să-i pălă pricepe, deărece prea bine scimă și sciu 
șid-loră, că poporulă română nu înțelege unguresce. Ade
seori se aude poporulă român din aceste părți mirându-se : 
că ore ce-i asta de Unguriloră, cari în 1848 s’au sculată 
împotriva împăratului D-tJeu le lasă tâte, âr Românului 
credinciosă, i-au rămasă numai sarcinele și greutățile 
țărei ?

De ună ană de (jile mai cu semă, de când adecă 
s’a ivită mai mare serăciă în țâră, de când poporulă eco- 
nomă, din causa lipsei prețului de vite și a tuturoră pro- 
ducleloră sale economice, este cu desăvîrșire esploatată 
din partea esecutoriloră de t6tă categoria, Maghiarii noș- 
trii „patrioțU în îngâmfarea loră, și-au uitată de dureri e 
ce bântue sărmana țeră și în locă de a se gândi la de- 
lăturarea releloră, ce constitue adevăratulă periculă ală 
statului, ei âmblă după utopii, sforțându-șl puterile pen
tru propagarea >Kulturegylet«-ului și ruinarea naționali
tățiloră nemaghiare, în timpă ce bietulă poporă este lă
sată pradă pe mâna Evreiloră și a esecutoriloră.

Fanatica încercare a maghiarisărei, cu atâtă mai 
greu o păte suferi bietulă poporă, cu câtă vede că fac
torii ei suntă tocmai aceia, dela cari ar trebui să aș
tepte mângâiere și ușurătate și cari, în locă de a se în
griji de binele și fericirea lui, să încârcă în totu modulă 
posibilă ca să-lă amărască pănă în sufletă.

Maghiarisarea o începă cu schimbarea numeloră 
din românesce în unguresce, din principiu veQI Dămne,

că, așa pretinde 'idea de stată maghiară. Tendințele 
,Kulturegylet«iste.. poporulă le privesce cu 6re-care in- 
dignațiune mare, mai alesă când vede cum ’i se schimbă 
numele, așa câtă poporulă nici nu se mai cunăsce pe 
sine de pe noulă nume, ce i se dă. Din casulă ce-lă 
voiu descrie acum se vede, că tendința ideei de staiă 
maghiară merge pănă a voi să maghiariseze poporulă 
în massă:

In (jilele de 2 și 3 Februariu s. n. în comuna în
vecinată cu Betlânulă, în Sintereagă, a fostă ună târgă 
de țeră; poporulă pe aci, formândă massă compactă ro
mânâscă, scie cum-că tOte vestirile prin târgă se tacă în 
limba română, ca într’o limbă vorbită de tâte națiunile 
acestei țări, când spre mirare numai audlimă — nu sciu din 
a cui poruncă, de nu dm a luij Banffy — cumcă prin 
târgă, deși de nimenea înțeleși, se trimbiță în limba ma
ghiară. Te cuprindea o mirare când vedeai cum popo
rulă se depărta, fără a sci ce să c|ice, și se întreba unulă 
pe altulă.

Schimbarea numeloră, tocmai în târgă, îăl arată e- 
fectele sale cele mai ridicule pentru cei ce le schimbă 
și mai dăunăciăse pentru poporulă, care sufere. Fiindcă 
din întâmplare mă nimerisemă tocmai în localulă, unde se 
făcâu țidulele de vite, m’am convinsă cumcă notarii de pe la 
noi nu se țină chiămațl în prima liniă a face ușurătate 
poporului, dela care îșl capătă plata loră, ci cugețl că 
fiă-care e ună „Kulturegylet* pentru a maghiarisa și a 
schimba numele bietului poporă în unguresce. Apoi să 
fi văzută cele mai mari confusiunl, ce numai se potă 
întâmpla, când âmenii nu-șl cunoscă numele. Bieții 
omeni abia voiau să-și primâscă țidulele, căci pe când 
omulă spunea că-lă chiamă Alexiu, notarulă — vrândă 
a-i da țidula — striga pe Elek. Așa tocmai se în
tâmplă, că notarulă strigă pe cutarele Rebrân Lajos din 
Chiusa și din câți erau de față nici unulă nu se aflâ 
la cutare nume. Mai pe urmă însă se înfățișă ună omă 
spunândă notarului, că pe dânsulă îlă chiamă Rebreanu 
Ilarionu și nu altmintrelea. Atunci notarulă se sculă și, 
ca unu vice-pașa, aruncându țidula 'i spune, că-i în țâră 
ungurescă și totă omulă trebue se fiă Maghiară.

Dâr a pățit’o fălosulă notară maghiară din Sinte
reagă cu ună Sasă din Bistriță, Gotfried Ciolner, a căruia 
nume de Gotfried, deși era scrisă curatu pe țidulă, totușă 
în îngâmfarea lui ungurescă îlă boteză în unguresce: 
Frigyes. Dâr ce să vecji? Cândă mergă vânzătorii la 
numitulă Frigyes, ca să le plătâscă banii pentru vite, elă 
'■e respunde, că, după ce numele seu este falsificată, nu 
'.e va plăti (Bravo Sașulă ! — Red.); și ori câtă s’a svâr- 
colită notarulă cu îngâmfare de patriă maghiară, totuși 
în urmă a trebuită se schimbe din nou pe unguresculă 
Frigyes în Gotfried

Fiindă că pomenisem de târgulă de țâră, potă spune 
încă, că vite s’au cumpărată însă fârte eftine; boii cei 
mai frumoși dela 200—250 fl. v. a. părechia, âr cei de 
mijlocă dela 140—180 fl. părechia. Vaci — după frum- 
seță — dela 30—50 fl. una. Numărulă capeteloră vân
dute a ajunsă cam pănă la 300.

Eu am fostă de aceea părere, și cu mine întregă 
poporulă românescă, că dâcă D-^eu a amestecată în 
acăstă țâră nefericită atâtea popâre cu caracteră și limbi 
deosebite, pe lângă dreptate și egalitate amă pută trăi 
cu toții bine la olaltă și nu ar trăbui, ca tocmai domnii 
notari, cari trăescă de pe pielea poporului, în locă să 
se silâscă' a-i face ceva ușurătate, să lă boteze și trans
forme, încâtă după astfelă de nume unguresci, nici că 
se mai pâte cunâsce pe sine. Lucrulă acesta necălită 
se-lă lase d-nii kulteregyletiștl Ia o parte, căci de ară 
avă ună fondă ori câtă de mare, și de s’ară sili ori 
câtăjde multă luminățiile loră, poporulă română nu-șl 
va lăsa limba. Limba este totă ce e mai scumpă unui 
poporă, de ea poporulă română se va despărți mai greu 
ca de viâță. A ne maghiarisa ve-țl ajunge atunci, dâr nici 
atunci.

Când va face plopulă nuci
Și răchita mere dulci. Ună tergariu.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.«)

PESTA, 11 Februariu. — A(|I nâpte s’a 
comisii aci ună turtă prin spargere, asemenea 
celui dela Gfranichstâdten, în Viena. Cătră mie
rlă nopții pătrunseră nisce dmeni necunoscuțl 
pănă acum în prăvălia comerciantului de lipscă- 
niă Schein, care se află în despărțămentulă de 
prăvălii ală casarmei „Carolă,“ furară de acolo 
mărfuri în valâre de câteva sute de fl., sparseră 
păretele despărțitoră și ajunseră în localulă giu
vaergiului Fodor, de unde furară giuvaeruri și 
briliante în valâre de 15—20 mii florini. Poliția 
urmăresce pe făptuitori.

LONDRA, 11 Februariu. — Sgomotulă, că 
cete de poporă din Grreenwich și Deptford suntă 
în marșă cătră metropolă, pricinuesce mare fer- 
bere. Prăvăliile s’au închisă. Poliția și miliția 
au ocupată podurile Tamișei și stradele mai 
mari. Negura cea dăsă face să pară situațiunea 
și mai periculâsă. S’au dată ordine de arestare 
a mai multoră conducători socialiști.

Rectificare. — In Nr. 24 alo «Gaz. Trans.» pag. 1, 
șirulă 30 de josO în susti de pe col. 3, să se cetâscă: 
greco-unițiloru, cu deosebire a Ruleniloră etc.; âr pe 
pag. 3, șirulă 25 din josă de pe col. 1: Hunedârei se 
plângă etc.

Editorii: Iacobă Muresiauu.
Redactoră responsabilă; Dr. Aurel Mureșianu.
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Craranîâ la butea da Vfena
din 10 Februariu st. n. 1886

Bursa de Bueuresci.

Rentă de aură 4°/0 • ■ • 101 95
Rentă de hârtiă o°/0 . . 93.80 
Imprumutulti căilorG ferate

ungare.......................... 152,50
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.60

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) . . . . 127 25

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 113.10 

Bonuri rurale ungare . . 104 50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4 50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști.............................104 —
Bonuri cu cl. de sortare 103.75 
Bonuri rurale transilvane 104 25

Bonuri croato-slavone . . 103.75
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................. 98.75
Imprumutultt cu premiu

ung.....................................118.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.50 
Renta de hărtiă austriacă 84 45 
Renta de arg. austr. . . 84.75
Renta de aurii austr. . . 113 — 
Losurile din 1860 . . . 140 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  866.—
Act. băncel de creditii ung. 306.—
Act. băncel de creditii austr. 299 60
ArgintulQ —. — GalbinI

împărătesei................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.02 — 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.90 
Londra 10 Livrea sterlinge 126.35

Cota oficială dela 29 Ianuariu, st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). . . 89 90
Renta rom. amort. (5%) 93 94

» convert. (6°/0) 86Vt 87
împr. oraș. Buc. (20 fr.) — —
Credit fonc. rural (7°/o) . . 100»/3 1021/a

» „ „ (5°/o) ■ • 851/4 86
» » urban (7°/0) . . 96*/2 97 V.

, (6°/o) < • — —
’ » » (5°/o) ■ ■ 81 Vs 82Vs

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

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15-s/4 • 161/»
Bancnote austriace contra aură. 2.00 2.02

Cursulu pieței Brașovi)
din 11 Februariu st. n. 1886

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.58 Vând. 8.62
Argint românesc .... > 8.50 ‘ 8.55
Napoleon-d’orI................. . . > 9.98 * 10.03
Lire turcescl..................... . . > 11.22 * 11.32
Imperiali......................... » 1O.2O . 10.30
Galbeni............................. . > 5.88 ’ 5.94
Scrisurile fonc. »Albina < • * 100.— * 101.—
Ruble RusescI................. > 122.VS » 123.»/*
Discontulă ... » 7—10 % pe ană.

Nro. 1168, 1886.

Piiblicatiime de licitatiune minuendă.
*) •)

Comisiunea municipală a comitatului Brașiovă în adunarea sa gene
rală țienută în 9 Iuniu a. trecută deci^endă edificarea unui spitalu mili
tară în Brașiovă pentru asecurarea acestei edificări preliminate cu 
211.587 fi. 32 kr. a să defîge licitațiunea minuendă pre 3 Marțiu 1886 
la 10 6re ânte de amia^i în cancelaria vice-comitelui a comitatului 
Brașovă.

Doritorii de a licită să provocă a-și presenta ofertulu cu vadiulu de 
10.580 fi. proveduitu cu tîmbru de 50 kr. în cancelaria vice-comitelui 
celă multă până la 10 6re ânte de amia^I a (Jilei prefipte și anume 
la comisiunea de licitațiune.

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

Brașovă, în 1 Februariu 1886.
Roii Gyula.

2—3 vice-comite.

se potă face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:
Pentru Austro- Ungaria:

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

Pentru Remânia și itrăinătate.

pe trei luni ....
„ șăse luni..................... ... 20 „

,, ună ană..................... ... 40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei^

MersulU trenurilorU
pe linia IPredealii-Biiidapesta și pe linia Teiușd-Aradâă-lIudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung

IPredealu-Budapesta
Trenă 

de 
peraOne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenu 
omnibus

Bueuresci

Predeală

Timiștt

Brașovă

Feldidra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtî
Hașfaleu

(
(

(
(

Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneltt 
Teiușfi 
Aiudd 
Vințulă de susfi 
Ui6ra 
Cucerdea 
Gliirisă 
Apahida

(Clușin

Nedeșdu
GhirhSu
Aghirișfi
Stana 
Huiedinâ
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezd-Telegd ' 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Veluițe

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

6.00
6.35
3.00

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9.12

10.23
12.32
12.59

10.37
12.59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.00
8.34'
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.05

8.22
10.30

Nota: Orele de n6pte sunttt cele dintre liniile grâse.

Budapesta—SPredestlă
Trenă Tren Trenă Trenă Trend
omnlbua accelerat omnibuf de 

peraâne
omnlbua

Viena — — —
1

—
Budapesta 6.47 — 3.15 6.20 8.0J
Szolnok 10.37 — 7.29 9.11 11.40
P. Ladâny 1.44 — 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 5.33 — — 1.28 —

Vărad-Velencze — — 9.45 2.00 • -
Fugyi-V âsărhely — — 9.59 211 —

Mezo-Telegd — — 10.28 2.34 —.
R6v — 11.36 3.18 —

Bratca — — 12.10 3.41 —
Bucia — — 12.43 4.01 —
Ciucia — — 1.31 4.26 —
Huiedin — — 2.56 5.08 —

Stana — — 3.29 5.27 —

Aghiriș — — 4.017 5.50 —

Ghirbău — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 —
Clușiu

___ 5.05 6.43 _
12.05 — 7.03 —

Apahida 12.31 — — 7.26 —
Ghiriș 2.16 — — 8.51 —

Cucerdea 3.12
3.32

— -- “ 9.31
9.43 z

Uiora 3.41 — — 9.51 —

Vințulti de susti 3.50 .— — 9.58 —
Aiudfl 4.25 — — 10.24 —

Teiușă 4.50 — — 10.44
Crăciunelfi 5.41 — — 11.28 ' -
Blaștt 6.02 — — 11.44 —
Micăsasa 6.40 — — 12.18 —

Copșa mică 7.00 — — 12.36 --
Mediașd — 1.22 6.01
Elisabetopole — -- 1.56 6.40
Sigișdra — — —. 2.34 7.20
Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4.41 10.05
Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Apatia — — — 6.03 11.3 z
Feldiora — — — 6.35 12.14
Brașovă j> — — — 7.14 1.09

1.50— — .— —

Timiștt
(

— — — — 2.48
- ___ — __ 3.23

Predeală / — — — — 4.56
Bueuresci 9.41

Tipografia ALEXI Brașovă.

TeSifișîi- Îtradft-Budapesta Budapesta- AradA-TeiușA.

Trenă Trenă Trenii de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus peradne peradne accelerată omnibus

TeiușA 11.09 — 3.56
1

Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8 00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 3.44 11.40
Șibotă 12,52 — 5.19 OaOIUOK 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 AradA 3.37 7.53 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — R.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24

2.39 12.00 4 5'1 Șibotă 10.43 — 12.53
3.16 12.14 5.10 Vințulă de j,osă 11.04 — 1.22

Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 'K'eiușA 12.05 — 2.24

AradA-Timlșdra Sianerfia (Piski) Petroșani

Trenu Trenă de Trenii de Trenii de Trenă Trenă
omnibus persone persine peradne omnibus omnibus

Arad A 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nămeth-Săgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49t|
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07
TRmișdra 8.42 3.40 10.06 Petroșeui 10.43 4.04 6.39

Timișdra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenii de Trenii Trenfi Trenă Trenă
persane persâne omnibus omnlbua omnibus de pers.

Timișdra 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.4^
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nămeth-Săgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12.17 8 02

- Aradulă nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
AradA 7.50 3.10 7.40 Biberi» 10.53 1.35 9.15


