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Interpelare cătră miniștrii Tisza și Brătianu.
Brașovu, 21 Februarie st. v.

In cele din urină, după multă așteptare, 
primirămu acjl „Monitorulfl“ cu discursurile ros
tite în ședința dela 11 Februarie a Adunărei De- 
putațiloră din Bucuresci. Amfl așteptată anume 
să avemtî și să cundscemă discursurile în între- 
gulă loru, înainte de a <jrice unu cuvântă despre 
ele, căci desfârarea Bomânilorii, precum și cău
șele și efectele ei constitue una din cele mai grave 
cestiuni, ce au frământată vreodată spiritele poli- 
ticiloră români din tdte țările.

Incepemă adi cu publicarea interpelației d-lui 
Kogălniceanu, care — după cum însuși d-sa 
spune — este adresată ca cestiune de naționalitate 
șz guvernului din Buda-Pesta și națiunei maghiare, 
nu numai guvernului românii și națiunei ro
mâne.

Credemu așaderă a satisface unei datorii de 
sinceri patrioți și cetățeni ai statului în caretrăimfl, 
dâcă atragemii atențiunea pressei maghiare asu
pra importantului discursti ală ilustrului bărbatu 
de stătu românu. Să binevoiâscă a’șl lua oste- 
năla politicii maghiari dela „Nemzet“, „Pester 

„Păsti Napl6“, „Ellenzăk“, 
„Magyar Polgăr“ și dela

Lloyd“, „Egyetertds11, 
„Kolozsvâri Kdzlony“ 
celelalte foi câte se mai ocupă cu bune ori cu 
rele intențiuni de relațiunile dintre Români și 
Unguri, a-ș! lua ostenâla, (Jicemti, să cităscă șii 
să cumpănăscă celă puținii acum d—L — 
temeinice și ’n adevăru binevoitdre ale d-lui Ko- \ 
gălniceanu, ale acestui bărbații de stată românu, 
care, cum însuși declară, atunci când causa un-. 
gară era persecutată, ba chiar ca și perdută, a 
ajutată pe Unguri, i-a sprijinită când ei erau j 
fugari, când în exilu lucrau pentru renascerea i 
Ungariei.

Din vorbele d-lui Kogălniceanu se p6te con
vinge ori și cine, ce mari jertfe au adusă Ro- ( 
mânii de dincolo pentru națiunea maghiară, pro-. 
vocându chiar mânia mareloru state vecine, care 
merseră până a amenința cu ocupare principa
tele române; se pdte convinge ori și cine, câtă 
de generoși au fostă Românii din principate față 
cu Maghiarii, într’ună momentă când aceștia erau 
nenorociți și subjugați.

Să asculte Ungurii celă puțină vorbele ace
luia, care le-a făcută atâta bine, ale aceluia, care, 
de sigură, când le-a adusă servicii așa de mari 
într’ună timpă de răstriște pentru națiunea ma
ghiară , nu a făcută acâsta pentru ca să pâr(jă, 
ci numai ca să ajute causa maghiară, libertatea 
și independența Ungariei.

D. Kogălniceanu îșl esprimă speranța, că 
esilații de odiniâră, astăzi ajunși la putere, nu 
voră lipsi lealității maghiare. Maghiarii, cari se 
totă laudă cu „cavalerismulă“ nației loră, să do- 
vedâscă măcară acum o singură dată, că viru
sul ă discompunătoră ală corupțiunei moderne ji- 
dovescl încă n’a putută face să putredăscă ră
dăcinile acestui cavalerismă, și să răspundă, 
celă puțină pressa. maghiară, independentă, cu 
aceeași bunăvoință și seriositate la interpelarea 
d-lui Kogălniceanu, cu care ea a fostă adresată 
guvernului și națiunei maghiare de cătră ună 
binefăcătoră și partisană ală ei în vremuri de 
răstriște.

După ce vomă publica întregulă discursă ală 
d-lui Kogălniceanu și răspunsulă ce i l’a dată 
d. ministru-președinte I. Brătianu, ne vomă da 
nărerea si noi la vendulă nostru despre cele ce 

Și
părerea și noi la vendulă nostru despre cele 
ne privescă pe noi Românii asupriți, urgisiți 
prigoniți.

Interpelarea d-lui M. Kogălniceanu.
(Ședința dela 11 Februariu a Camerei române.)

D. M. Kogăluiceanu: D-loră deputațl, când în una 
din ședințele, trecute după înțelegerea ce am avuta cu 
D. ministru-președinte pentru amânarea interpelărei mele, 
am avută ondrea a vă <}ice, că acăstă interpelare privea

o causă de naționalitate, de umanitate, am omisă a vă : 
spune, că ea privea și causa legalității. Acâsta o facă 
astatjl.

Și din îneepulă, D-loră, declară, că causa de le
galitate și de umanitate privesce specială pe guvernulă 
țărei mele; er interpelarea mea ca cestiune de naționa
litate se adreșăză și aci și la BiitJa-Pesta, ea se adreseză 
și guvernului română, și națiunei române, și guvernului 
maghiară și națiunei maghiare.

Unii din D-vdstră se voră mira pdte, că eu dela 
tribuna țărei mele adreseză o interpelare unui guvernă 
străină; der, D-loră, de atâtea ori în Parlamentulă din 
Buda-Pesta s’au tratată nu numai cestiuni privitdre în 
specială pe România, dâr și însăși causa românismului 
în generală. Prin urmare, avemă și noi dreptulă și da
toria să tratămă odată în Parlamentulă din Bucuresci 
față în față cu vecinii noștri și causa românismului.

Spre a accentua din începută spiritulă, în care în- 
1 țelegă a desvolta înterpelațiunea mea, declară că sunt 
omă de ordine și de autoritate, de mai multe ori mi
nistru ală afaceriloră străine și președinte de consiliu 
ală țării mele, înțelegă importanța și datoria pentru fie
care stată de a fi în bune relațiuni cu celelalte state 
și mai alesă cu vecinii noștri; asemenea recunoscă, că 
este o lege internațională, pe care t.6te națiunile trebue 
să o respecte, aceea de a nu deveni ună focară de dis- 
ordinl și de comploturi cu scopă de a produce rescâlă 
în celelalte state. Prin urmare, mai înainte declară, că 
osăndescă cu desăvârșire ori ce încercări de agitațiuni 

odată ^cuvintele 9* *n contra Ungariei, uneltite în România
. fiă de Românii născuțl în țera mea, ori de Românii năs- 
: cuți afară de hotarăle ndstre, fiă de străini, fiă chiar de 

’ Românii Recunoscă ca dreptă și datoriă pentru guver- 
I nulă română dreptulă și datoria pentru a preveni și a 
i pedepsi orice mișcări revoluționare în contra stateloră 
! străine cu care suntemă în pace! Singura deosebire între 
i mine și banca ministerială este în modulă de înfrânare i 
i ală acestoră uneltiri criminale. Vecinii noștri de peste 
CarpațI nu-mi voră voi rău, că eu mă adreseză la 

i D-loră: guvernă și națiune maghiară. Mai multă decâtă 
i orl-care din Omenii de stată mari și mici în acăstă țeră 
I eu am nu numai dreptulă, der am și datoria de a le 
1 adresa acăstă interpelare.

Niciodată n’am predicată răsvrătirea, niciodată 
! n’am provocată cârla între Români și între Unguri, nici 
odată nu m’am amestecată în certele din năuntru ale 
acestoră două națiuni, care în interesulă loră reciprocă 
ară trebui să trăiâscă alăturea una de alta în cea mai 
bună înțelegere. Și mergă mai departe declarândă, că 
nici directă nici indirectă, am făcută său facă parte din 
irredentismulă română, pentru că nu recunoscă țărei mele 
România dreptulă de a revendica stăpânirea Transilva
niei; precum asemenea nu recunoscă Ungariei celă mai mic 
dreptă asupra României Eu nu aparțină Daco-Româ- 
nismului, decâtă ca istorică și nu ca omă politică I 
Ga Română Insă, și mai alesă ca omă politică, prin tre- 
cutulă meu, prin faptele mele privilăre la causa ungară, 
când acăstă causă era persecutată și, potă 4,ce> riiiar 
perdută, am dreptulă și datoria de a adresa dela tri
buna țărei mele acăstă interpelare guvernului din Buda- 
Pesta și poporului maghiară, și mai alesă ămeniloră de 
stată, cari suntă aslătjl în capulă afaceriloră Ungariei! 
pentru că eu ia-m ajutată, pentru că eu i-am spri
jinită când ei erau fugari, când ei în exilă lucrau pentru 
renascerea Ungariei I pentru că eu ca primă-ministru ală 
aceluia, căruia 4>ua de astăzi 11 Februariu readuce a- 
minte nedrâpta cădere, împreună lucrat’am la încheierea 
convențiuniloră dintre Domnulă Cuza și dintre capii gu
vernului națională-ungară și care regula relațiunile în
tre România și Ungaria, și privitdre la Transilvania în 
deosebi.

Prin urmare, nu potă crede că exilații de odinidră 
astăzi ajunși la putere voră scuipa asupra iscăliturei loră 
din 1859 și 1860, adică nu voră lipsi lealităței ma
ghiare.

D-loră, încă la 1868 pentru ânteiașl dată m’am 
oprită câteva cjile în Buda-Pesta. Omă politică, am ți
nută să visiteză parlamentulă Ungariei. Așetjendu-mă 
într’o loje și arunoându-ml ochii asupra incintei Camerei, | B’.ilver, ambasadorulă Marei-Britanii la Constantinopolă,

în care erau deputății, am recunoscută mai mulțl din 
aceia, pe cari în 1859 și 1860 i-am fostă scăpată de 
strângă ori celă puțină de pușcăriile regimului reacțio
nară din Viena, care atunci era întinsă peste tdtă Un
garia! intre aceștia am recunoscută mai alesă duoi 
dintre emigrații ungari, pe cari și onor. D. Nicu Catar- 
giu și alți vechi cetățeni bătrâni din Galați trebue să-i 
cundscă celă puțină de nume. Erau Berzenczy, ce
rnitele Săcuiloră din timpulă lui Kossuth, și deputatulă 
Vidasz!

D-loră, eram primă-ministru ală Moldaviei în a- 
nulă 1860. Resbelulă se pregătea, ba chiar era în isbuc- 
nire între Francia, Italia și Austria. Intr'o c)i întră Ia 
mine ușierulă și îmi spune, că duoi Unguri voiau să-mi 
vorbâscă. Era în luna lui Decemvre, pe ună geră grozavă, 

deschise ușa și văijuiu intrândă duoi Unguri, unulă 
o statură înaltă și celălaltă mai mică.
frigă, pentru că nu aveau pe dânșii decâtă o atilă 
postavă subțire. Erau cei menționați mai susă, Să- 

cuiulă Berzenczy și Vidasz. I-am întrebată, ce doreau 
dela mine și îmi răspunseră, că veneau ca fugari dela 
Galați, pentru că prefectulă de acolo Alexandru Canta- 
cuzino, cunoscută în generală sub numele de Knâz, din 
ordinulă primită dela Vodă-Cuza voia să-i dea pe mâna 
consulatului austro-ungară. l-am ascultată cu interesă 
și cu compătimire, cum în țâra românescă s’au ascultată 
pururea glasulă exilațiloră, i-am asigurată că în ei os
pitalitatea românâscă nu va fi lovită, și în fine i-am in
vitată să stea, să primească ceaiulă meu spre a se în
călzi , apoi le-am dată trăsura mea , le-am pusă la 
disposițiune din blănile mele în contra frigului, și le-am 
dată ună sauf-conduit, prin cara ordonam tuturoră au- 
toritățiloră publice ale țărei de a-le învoi șederea în Ro
mânia, amenințândă pe acei ce ar cuteza să asculte alte 
ordine afară de ale mele, ministru constituțională ală 
țărei și prin urmare, răspuntjătoră pentru paza țărei și 
în deosebi ală marei legi, a ospitalității române, arătândă 
că acei cari voră contraveni actului de sauf-conduit voră 
fi pedepsiți ca pentru înaltă trădare comisă contra țărei. 
(Aplause.)

Când dâr fui cjărito în parlamentulă ungară, Ber
zenczy și Vidasz, urmați de ună mare numără de de
putațl, intrară in lojea mea felicitându-mă de buna mea 
venire și arătândă colegiloră săi purtarea mea din 18601 
Berzenczy îmi adăogâ, că elă pOrtă încă sauf-conduitulă 
meu ca una din hârtiile sale cele mai prețidse. Deputa
tulă Vidasz șl-a arătată recunoscința sa, pentru ospitali
tatea și protecțiunea ce a primită în România, într’unfl 
chipă mai practică. Elă la orice ocasiuue s’a arătată 
simpatică causei române. Lucru rară, D-loră, din partea 
unui Maghiar, când vedemă astăzi dușmănia, care insuflă 
pe mai toți Maghiarii în contra tuturoră naționalitățiloră 
nemaghiare din cuprinsulă țăriloră aparținendă Cordnei 
St. Ștefană.

Mai am și altă dreptă și altă datoriă de a mă 
adresa cătră guvernulă și cătră națiunea maghiară. V’am 
spusă, că în 1860 resbelulă între Francia și Italia și 
între Austria era la ușă. Patrioții Unguri și cei din 
năuntru și cei exilați vedeau în acestă resbelă emanci
parea Ungariei. Cuza-Vodă și cu guvernele Iui din Bu- 
curescl și din Iași ajutară multă mișcărei ungurescl. 
Afară de tabăra dela Florescî, care deturnă de pe câm- 
pulă de bătaiă o armată întrâgă austriacă, Cuza-Vodă 
primi să lase a se introduce în România însemnate 
transporte de arme, destinate mișcărei revoluționare din 
Ungaria. Ca ministru ală lui Vodă-Cuza, am participată 
la învoirea dată pentru intrarea acestoră arme. Antâiulă 
transport era de 30,000 pusei, ală doilea transportă era 
și mai mare! Erau și tunuri date de Napoleon și de 
Victoră Emanoelă. Insă Ungurii însărcinați cu aducerea 
loră au fostă indiscrețl, astfelă Rusia, Anglia, Turcia și 
mai alesă Austria aflară despre ală doilea transportă 
sosită la Galați. Ună vaporă de resbelă austriacă și 
alte vapOre turcescl se puseră între țărmulă nostru și 
între corăbiile de sub drapelulă italiană, care veniseră cu 
armele și opriră descărcarea loră. Cu tdte cererile, am 
refusată de a preda aceste arme. Numai după solemna 
promisiune dată sub parola de onOre de Sir Henri

Se 
de 
de 
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Ei tremurau
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de unde 
la îna- 
ținti de 
adevără

că armele se voră înapoia în porturile Italiei 
plecaseră, Vodă-Cuza și guvernulă său consimți 

• poiarea loră. Insă Sir Henri Bulver nu se 
cuvântă; armele fură predate Turciei, oare în 
consimți în fine deși târziu ale înapoia Italiei.

In fața b'psei de cuvântă ală ambasadorului engles 
Vodă-Cuza nu tăcu. Elă protestă formală. Atunci, Sir 
Henri Bulver se recunoscă greșită, dăr adăogâ aceste cu
vinte cătră agentulă nostru din Constantmopolă, nemuri- 
torulă C. Negri, pe care națiunile cele mici nu trebuesă 
le uite niciodată în fața promisiuniloră națiuniloră celoră 
mari: >da! am lipsită angagiamentului luată, dăr acăsta 
am făcut’o din grdinulă guvernului meu, prin urmare, 
dăcă Vodă-Cuza este ofensată prin neținerea cuvântului 
meu să declare resbelă Majesfăței Sale Britanice11. Aceste 
spuse ale mele constitue o pagină a istoriei năstre și din 
care voiu deduce conclusiunile ce ’ml suntă necesarii In 
interpelarea mea.

Totă în acelașă timpă, președintele guvernului na
țională ungară Kossuth, marele Prometeu ală Ungariei, 
trata cu Cavour pentru formarea unei legiuni cât. de nu- 
merăsă de Unguri, care să coopereze cu armata italiană 
în contra Austriei pe lângă însăși revoluționarea Unga
riei și Transilvaniei.

Avisată de acestea, guvernulă Austriei ’șl închise 
ermetică granițele prin ună îndoită cordonă pentrujaopri 
emigrarea Maghiarilor^ tineri, cari voiau a se înrola în 
legiunea ungară, 
străbate, cu tote 
6ra frontiera de

In adevără

Singura fruntaria, prin care se putea 
măsurile luate de autoritățile austriace, 

pe CarpațI, față cu România.
pe lângă greutatea de a păzi o frontieră

atâtă de întinsă și de variată, pe lângă simpatiele. ce causa 
ungară avea in România, apoi patrioțiloră unguri mai le 
veneau în ajutoră însuși autoritățile vamale și însuși au
toritățile militare de granițe, care deși supuse guvernu
lui austriacă, totuși erau în cea mai mare parte de Ma
ghiari, și însuși aceștia conduceau pe junii emigrați pănă 
la fruntariele române, arătându-le căile și prevenindu’i 
în contra orice pericole pănă la intrare în România. 
Astfelă numai în Moldova au fostă intrată peste 4000 de 
Unguri.

Agentulă Austriei din Iași, baronulă Goedel de La- 
noie ’ml a adresată atunci, după multe conversațiuni 
verbale, o notă amenințătâre făcându-ne răspunzători, pen
tru că autoritățile năstre luau din mâna autoritățiloră 
austriace pe tinerii Maghiari și le dau ospitalitate în Ro
mânia.

Pentru istoriă, d-loră, vă voiu spune că acea notă 
pârtă data de 7 (19) Octombre 1860. O a doua notă cu 
data de 21 Noemvre (3 Decembre) făcea pe guvernulă 
română răspun^ătoră și pentru intrarea armeloră francese 
și italiene în România. Și în sfârșită a treia notă cu 
data 26 Noembre (8 Decembre) repetă pe celelalte. Totă 
pentru istoriă, domniloră mei, nu pentru a mă lăuda, vă 
voiu spune răspunsulă ministerului din Iași la aceste ame
nințări.

Guvernulă slabă ală Moldovei a răspunsă, că de
parte de a se face răspun^ătoră de intrarea Unguriloră 
în țâră, cari ne sileau pe noi să facemă enorme cheltuell 
pentru întărirea fruntarieloră rămâne, pentru sporirea nu
mărului agențiloră polițienescl prin orașe, noi făcâmă răs- 
pundătâre pe autoritățile austriace, care înlesneau emi
grarea Unguriloră și ne silâu la cheltuell ce nu trebuia 
să ne privâscă ca nefăcute în interesulă nostru. Nota 
mea se află tipărită în analele diplomatice din anulă 
1860 sâu 1861, nu ’ml aducă aminte.

Vă^endă Austria, că nu putea dobândi nimică dela 
guvernulă română, s’a adresată la alte puteri, și în cu- 
rândă ne-amă vădută asediațl de note din tâte părțile, 
și mai alesă dela puterile Nordului, amenințândă Româ
nia chiar cu ocupațiune, dăcă vomă cuteza a înlesni res- 
cularea Ungariei și Transilvaniei, prin simpla învoire a 
patrioțiloră unguri de a se concentra în România. Minis- 
ternlă din BucurescI, care a urmată ministerulă d-lui 
Ionă Brătianu, nu avu curagiulă de a rasiste. Elă în
cepu a înapoia pe tinerii unguri, parte înapoi peste Car
pațI, parte peste Dunăre, parte a’i da în mâna autorită- 
ței vamale austriace.

Domnulă Cuza amerințată, îngrijată de pericolnlă 
ocupării țărei și gâsindă resistență în ministerulă meu 
s’a adresată directă 
Galați, cât p’aci era 
tului austriacă.

Ear am aflată
călcare a ospitalității.

Acestea nu suntă lucruri născocite, 
notorietate publică; suntă cunoscute însuși Unguriloră de 
pe timpulă din 1860, și suntă mărturisite de însuși ma
rele patriotă maghiară Kossuth în memoriele sale.

Atuncea Vodă-Cuza a venită în Iași, ca să dobăre 
împotrivirea mea sâu la casă contrară să ’șl schimbe mi- 
nisterulu; se arestase și se dase în judecată mitropolitulă 
pentru mituirea patrahirului și recurgere la străini. Ca
mera vrea numai decâtă să secvestreze averea lui Vogo-

cu ordină la prefeclă. 
să dea 20 tineri pe

la timpă și ear am

Acelă din 
mâna consula-

opritO acâstă

suntă tâte de

1 ride, spre a se imita ceea ce se făcuse în Țâra Romft- 
' nâ.-că, unde se sechestrase averea lui Știrbeiu sâu a lui 
1 Alexandru Ghica, nu’ml aducă bine aminte. Eu m’am 

împotrivită acestui secvestru votată de Cameră cu ună 
votă de majoritate. Tăte aceste au servită de preteestă 
demisionărei mele. In faptă însă retragerea mea dela 
guvernă a fostă concursulă ce am dată causei ungare 
în totă timpulă câtă am stată la putere. La Bacău, Ro
mană și Galați, acolo se concentraseră încă cu deose
bire Ungurii, acolo ei se pregăteau pănă la desghețulă 
Dunărei pentru formarea legiunii. Mulțl din ei erau fără 
mijlâce, le afectasemă dâr câte ună francă pe Z* fiecă
ruia. Acăsta s’a găsită rău; și pe lângă cele de mai susă 
mi se imputa și aceste cheltuell făcute cu Ungurii, și dâr 
mă hotârîi să ’ml dau demisiunea.

Stă, d-loră, ce Zice Klapca, care era In lași venită 
spre a incheia cu Vodă-Cuza o nouă convânțiune, âtă 
ce tjice elă în raportulă său cătră Kossuth, 
care pârtă data din 16 Februarie 1861:

»In principate, afacerea nâstră din nou a luată o 
turnură nefavorabilă. Ministerulă Kogălniceanu a fostă 
silită să se retragă dela putere, făcândă locă unui mi- 
nisteră unde figurâză Hurmuzachi care e cunoscută în 
deobște ca ună partisană ală Austriei, și care a fostă 
totdâuna pe față în contra ministerului dinainte, care da 
nenorocițiloră Maghiari adunați în Valea-Siretului, câte 
trei lei vechi ajutoră pe Z>-‘

Prin urmare, d loră, vedeți că eu am dreptulă să 
mă pună în fața națiunei maghiare ca partisană ală ei. 
D-vâstre păte veți vedâ în purtarea mea o politică anii- 
românâscă, căci veți Z'ce: cum se păte ca ună ministru 
română să fi fostă partisanulă Unguriloră, mai alesă în 
apropiere de a. 1848! Dați-ml voiă să vă spun și să vă arăt 
ce felă de partisană ală Unguriloră am fostă și sunt. Am 
/oslă partisanulă loră, d-loră, tocmai pentru ca să facă 
se r emană. Transilvania cum a făcut’o Dumnezeu și cum 
a recunoscut’o însuși marele rege ală Ungariei Sântul 
Ștefană că trebue să fiă: o țâră poliglotă, o țeră care 
se fiă trăsătura de unire între națiunea maghiară și 
între națiunea română.

Transilvania este Iâgănulă națio- 
care au 
CarpațI 

Bogdan- 
ală Ro
ite apă-

bascina,^ este matca din 
cari trecendă dincoa de 
Radu-Negru și ală lui

raportă

Penlru Români, 
nalităței nostre, este 
eșită roiurile române, 
au fundată statele lui 
Dragoșă, astăzi regatulă liberă și independentă
mâniei, dăr care are în dosulă ei dreplă didă 
rare naționalitatea română de peste CarpațI, naționalitate, 
care dăcă se va gextermina în Transilvania, va compro
mite și în România scumpa nâstră naționalitate. (Aplause.)

D-loră, cum v’amă spusă, nu puteau Ungurii să ia 
parte la luptă alături cu armata italiană, decâtă trecăndă 
prin România, fiindcă numai prin frontiera d’alungulă 
Carpațiloră putea să se întrețină o comunicațiune ușără 
între emigrați și patrioții maghiari din afară și din lăun- 
tru, fiindcă numai prin sprijinulă guvernului română 
putea să se înlesnăscă isbucnirea revoluțiunei ungare.

Alexandru-Cuza-Vodă primi a se înțelege cu 
Ungurii în acăstă privință. Insă ca condițiune sine qua 
non puse înțelegerea pentru asigurarea existenței și drep- 
turiloră naționalităței române în Transilvania. Acăsta 
a fostă și ânteia și ultima condițiune a ministerului din 
Moldova; căci acolo s’a tratată mai multă încheiarea 
convențiuniloră între România și între guvernatorulă Un
gariei, titlu ce păstra Kossuth și după retragerea sa dela 
putere.

In țăra Românâscă tratările s’au condusă pe câtă 
sciu, în deafară de schimbările dese ale ministerului, di
rectă de Vodă-Cuza prin mijlocirea d-lui Ionă Bălăeeanu, 
acreditată lângă marele ministru ală Italiei, Cavour. 
Moldova afacerea s’a 'tratată cu Klapca și Tbloki 
prin corespondență chiară cu Kossuth.

Eu, d-loră, nu desesperă că odată au să iasă
ivâlă actele diplomatice ale lui Vodă-Cuza, sustrase ar- 
hiveloră sfatului dela 1866; atunci se va vede că cu tâte 
greșelile sale, acesta Domnă a avută o inimă, care simțea 
românesce, o inteligență și o voință lucrândă românesce-

Dați-ml voe, d-loră, să vă dau pe scurtă cetire de 
convențiunile încheiate în acelă timpă cu patrioții un
guri. Acăsta o facă mulțămită lui Kossuth, carele deși 
după ce au trecută nevoile, după ce statuia ungară șl-a 
redobândită individualitatea patriei și-n schimbată opi- 
niunea și a redevenită dușmanulă Româniloră, cu tâte 
acestea totuși a publicată tus-trele convențiunile încheiate 
cu Cuza-Vodă. ______ (Va urma.)

la

Ii ta

Broșura d-lui Mocsary.
(A Kăzmuvelâdâsi egyletek ăs a nemzetisâgi kărdăs. 

X. Y. Budapest, Kăkai Lajos, 1886.)
\ (Urmare.)

Ministrulă Trefort, în enciclica sa, adresată alegători- 
săi din Pojonă, a Zisă că la noi se arată semnele 

Mare vorbă! A produsă ună efeclă
lorii
disolutiunii statului.I
sguduitoră, deși noi nu suntemă obielnuițl a lua în se
rioșii limbutele declarațiuni ale d-lui ministru, dăr și elă 
’șl-a dată ostenăla a slăbi imediata acestă cuvănfă ce

. i-a scăpată din gură. Elă n’a putută înțelege altceva 
i sub semnulă acestei disoluțiunl, decâtă amintitele miș- 
! cărl de naționalitate.

In scrisârea amintită citâză elă adecă multe și în 
adevără mari rele, elă Zice, că noi n’amă avâ nici ună 
simță nici pentru industriă, nici pentru sciință, adecă 
elă înfățisâză nobilulă poporă maghiară ea o națiune 
aprâpe nefolosităre (și. acâsfa părere plină de dragoste 
ne aduce aminte fârte multă de declarațiunile făcute mai 
demultă în »Pester Lloyd“); dâr tăte acestea, precum, 
și aceea, că suntemă săraci (și la acăsta după părerea 
lui ârășl suntemă noi vinovațl), n’ar fi nici ună rău, 
dăcă nu s’ară arăta semnele disoluțiunii statului, cu alte 
cuvinte, dâcă n’ară esista acele rele din partea naționa- 
litățiloră. Da, acum începe și elă a le observa, dâr în 
adevără, că nu s’a gândită la ele atunci, când a făcută 
să se voteze legea asupra instrucțiunei generale a limbei 
maghiare, a pusă să se voteze negreșită nu din entusi- 
asmu pentru națiunea maghiară, pe care elă, vedemă 
noi bine, o strînge la peptă cu atâta dragoste, ci de 
aceea fiindă că elă vede în maghiarisare unu mijlocii 
eficace de centralisare. Atunci ar fi trebuită să se gân- 
dâscă, că nu e bine se se jâce cineva cu foculă.

Ingrijitâre suntă fără ’ndoială acele raporturi ale 
naționalitățiloră, dâr trebue să cădemă la învoială toc
mai cu aceste rele, fiindă că nu stă în puterea nâstră 
d’a face să dispară de pe fața pământului-naționalitățile. 
A trăi cu ele fără ’ndoială că nu este o problemă mică 
și anume cu atâtă mai multă, fundă că noi suntemă 
obligați a afla modulă învoelii și a-lă esecuta consecventă 
și înțelepțesce, deârece raporturi ca la noi nu esistă ni- 
căerl și prin urmare nu putemă învăța dela alții, cum 
trebue să le tractămă acelea. Noi nici n’amă simțită 
aceste rele, câtă timpă numai classa nobilă a posedată 
o ponderositate între cetățenii patriei, câtă vreme limba 
latină a fostă limba statului; dâr a fostă cu neputință a 
susțină privilegiile nobilitară și limba latină, și de când 
s’a introdusă egalitatea de dreptu și a începută să se 
lățâscă cultura generală, susținerea și desvoltarea națio
nalității apăru tocmai ca ună lucru aparțfhătoră îa cer- 
culă de dreptă ală libertății personale. A schimba noua 
situațiune creată prin acăsta, nu stă nici în puterea sta
tului, nici în puterea societății.

In nici ună stată nu găsimă o stare a lucruriloră 
analogă cu a nâstră. Rusia sâu Germania, fiii cu dreptă 
și cu cuviință, sâu fără acestea, dâr totdâuna fără pe; i- 
culă pâle procede după placă cu naționalitățile loră; 
Elveția nu ni-o putemă lua ca modelă, căci țâra nâstră 
nu constă din cantâne, nu este o țâră mică și nu e în
tocmită pe o basă neutrală, internațională, ci durere, e 
avisată a purta răsbâ’e: vecina Austriă nu e ună stată 
compactă cum suntemă noi, în singuraticele 
potă fi mai înăsprite frecările naționale, ele 
ponderositatea celoră dela noi. Situațiunea 
alta decum e dealtmintrelea pretutindenea. 
sura acestei situațiuni trebue noi înși-ne să 
dus vivendi cu naționalitățile, , noi înși-ne trebue să 
terminămă o deosebită politică de naționalitate.

Pentru conviețuirea paclnică sâu cela puțină pentru 
a face putinciâsă simpla esistență unii lângă alții, chiar 
de n’ar fi în fericire neturburată, ună mijlocă e acela pe 
care noi ageriți prin învățăturile sistemului absolută, l’am 
primită la începutulă aerei celei nouă constituționale și 
care a obținută încoronarea s’a in legea de naționalitate din 
1868. Ăiă doile (?) este acela care, precum se pare 
vrea să-lă Introducă acum celă mai nou curentă șovi- 
nistică: maghiarisarea generală. Da, acâsta și nimicu

ei provincii 
însă nu au 
nâstră
După 

aflămă

este 
mă- 
mo
de-

. i mai puțină are de gândă în acestă momentă opiniunea 
I publică și acâstă însemnătate are mișcarea reuniumloră 
de cultură.

Eu sunt
vingă pe cei 
terâțl cu ea,

i neesecutabile, 
ț ună lucru ună răspunsă seriosă și sinceră. Și acestă 
{unulă e: Crede cine-va, că resolvarea cestiunii naționa- 
litățiloră s’ar putea resolva în scurtă timpă pe calea ma- 
ghiarisării generale? Nu-i vorbă, am auZită și astfelă 
de vorbiri, că în timpă de Zece ani se pâle maghiarisa 
țâra întrâgă. Bine, fiă în Zece ani; dâr fie-care este 

Iconvinsă în interiorulă său despre aceea, că acești Zece 
ian! ni suntă asigurați pentru noi? Și dâcă înainte de 
espirarea acestoru dece ani bate orp, despre care Kossuth 
vorbesce atâtă de elocventă, și dâcă acâstă oră ne gă- 
sesce în cea mai mare înferbințâlă a luptei ce amă pro- 
vocat’o noi cu maghiarisarea, ce să facemă atunci, pen
tru ca să mântuimă patria? Căci crede âre cine-va, că 
naționalitățile ar suferi în liniște, ea nimicirea loră cu 
mijlâce sociale și de stată să se pună în lucrare cu atâta 
putere? „Cu mână de feră le vomă ținea îngenunchiate, 
dâcă e nevoiă — se Zice — dâr cum. dâcă acâstă mână 
de ferii capetă în acestă timpă altceva de lucru ? Națio
nalitățile liberate odată de acâstă mână, nu voră deveni 
cu atâtă mai periculâse? Stavilele cestiunii orientale s’au

%

gata a renunța la aceea, d’a voi să con- 
ce mergă cu acâstă direcțiune sâu suntă 
că aceste planuri suntă nisce gărgăuni și 
dâr cu tâte astea fiă-ml permisă a cere Ia
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ridicată; noi n’audimu, se pare, nici dece minute înaintea 
nâstră, necum dece ani. (Va urma.)

SOIRILE PILEI.
Întrunirile literare se voră continua în postulă Pas- 

ciloră, și se voră ținea ca și pănă acum în fiecare Joi 
seara la 7 ore în sala gimnasiului română din loch. 
Joi în 27 Febr. st. v. părintele V. Voina va vorbi: „Des
pre caracterulă femeescuJ Joi în 6 Martie st. v. D-IO 
prf. L. Nastasi: »Fenomenele, ce resultă din rotațiunea 
pămentului în jurulă osiei sale și în jurulă s6relui< Joi 
13 Martie st. v. D-l. St. Bobancu: ,,Slavii din sudu* 
studiu socială. Joi 20 Martie st. v. D-l. N. P. Petrescu : 
„Natura și folosulu societățiloră de asigurare.*’ Joi 27 
Martie st. v. D-l. prf. I. flasievic!: „Despre originea 
și desvoltarea pământului.** Joi 3 Aprilie st. v. D-l 
prf. I. Socac!: „Socialismulă modernă seu Internaționala 
roșie. “

pentru întocmirea a 16 ambulanțe rurale militare, care 
voră începe să funcționeze dela 1 Maiu viitoră. Fiă- 
care din aceste 16 ambulanțe este destinată a funcționa 
în câte 2 județe, în fiă-care câte două luni, dândă aju
toră țăraniloră bolnavi.

—x—
Procesulu Starcevici-Grzanici, intentată acestora pen

tru că au ghiontuită pe Banulă in dietă, s’a pertractată 
în a doua instanță la 1 Martie n. In Agramu. Senatulă 
a pronunțată următdrea sentință: Casăză sentința primei 
instanțe, prin care lui StarcevicI i se lua dreptulă d’a 
mai profesa advocatura și i se anula diploma de doctoră, 
recunăsce pe StarcevicI și Grzanic! vinovat! numai pen
tru încercare de escese și’i condamnă, socotindu-se și 
arestulă preventivă din Qiua publicării sentinței primei 
instanțe, la ună aresta de cinci luni. Sentința a produsă 
mulțămire în cercurile partidei starceviciane și condam- 
nații au primita în cursulă dilei numerăse felicitări.

mai pota credita nici măcară luminăția pănă la 3 6re 
diminâță; acum s’a trezită sâ Introducă veijl dămne 
uniformă pentru bieții hamali și să le impue și taxe, 
când numai au nimică de cărată și când trebue să se 
gândâscă a se căra ei înșiși de aci, neavândă cu ce să 
mai trăiască. Unde suntă acele vremuri, când hamalii 
noștrii duceau cu rude în ciubăre pe cuconițe la bală? 
Atunci mai puteau și ei să trăiască, dăr acum le ia tată 
câștigulă tăgădușii eștia de birjari... și pavagiuiă—,..D— uc uirjari... și pavagiuiă, care
e încă prea bună pentru lumea galantă pedestră. ț)eu 
nu scimă ce-o se lase în de mâne mai întâiu bieții 
ScheienI: dulcele ori amarulă — n’ar mai fi fosta po
mană de elă!

Să ne întărcemă însă la ce ne-amă propusă,
• • J-------------

I

—x—
După o statistică a ministerului de interne ungurescă, 

în anulă 1885, 675 de indivizi și-au maghiarisatu nu
mele, dintre cari 340 jidani, 225 rom. cat., 42 luterani, 
22 reformați, 9 gr. or. și 7 gr. cat. Cești din urmă 
■untă Ruteni

-- X —
.Ellenzek» în aiurările sale vorbesce că în scitele 

române din Secuime astfelă de „stări asiatice1' s nlă, încâtă 
nu numai că nu afli (?) ună abecedară maghiară, ci învă
țătorii nu vorbescă nici ună cuvântă unguresce și nici 
n’au vr’o calificațiune din limba maghiară; aicea așadăr 
va avea lerenh «Kulturegyletulă", ca să înființeze școli 
maghiare și astfelă să sădâscă în inimile băețiloră «spi- 
ntă patriotică* și în urmă „spirită maghiară*. — Ro
mânii n’au nevoiă de „spirilulă patriotică" ală jupăni- 
loră dela «Ellenzek* și dela „Kulturegylet", necum de 
«spirită maghiară*.

—x—
D. ingineră N. Făgărășanu din Bucuresc! și d. 

C. C. Datculescu, redactorulă „Gazetei Sătânului" din 
Rîmnicu-Sărata, au fostă în dilele acestea în Brașovă, 
asistândă la cununia d-lui ingineră Lazaru.

—x—
La șcâla de moșită din Segliedină se facă înscrie

rile pentru viitorulă cursă de învățământă maghiară- 
germană pănă la 10 Martie n Pentru admitere se cere: 
etatea de 20—40 ani, certificată de moralitate și sănă
tate, cunoscința cetirei și scrierei.

In comuna Csermo s’a alesă jude comunală israe- 
litulă Iacob Schreyer. fîtă ună elementa de întărire a 
.ideii de stată maghiară."

—x—
(fiarele din BucurescI aducă trista scire, că Cons

tantină Aricescu a încetată din viață. Corpulă său a 
fostă pornită spre Câmpu-Lungă, unde va fi înmormân
tată. Constantină Aricescu e unulă din bătrânii țărei, 
cari au lucrată cu mai multă străduință pentru lumina
rea poporului. In sfera lui de activitate era neobosită. 
In timpulă din urmă, Constantină Aricescu luase direc
țiunea internatului liceului Matei-Basarabă. Regrete una
nime insoțescă la mormânta pe Constantină Aricescu, 
ale cărui scrieri suntă pline de morală și învățătură.

—x—
Mercurl, delegații sârbă, turcă, și bulgară, veseli 

că au semnată pacea, an prândită la ministrulă de es- 
terne română d. Ferechide, la care fuseseră Invitați și 
alțl diplomațl. .Românulă’ spune, că s’a beuta vinulă 
păcii, ridicându-se to-istulă confederațiunei balcanice.

—x— <
In 4’lele trecute s’a întâmplata, scrie „Curierulă 

Balașană,» să fiă de strajă la ună pichetă de pe malulă 
Prutului, situată în marginea unei păduri, trei soldați 
Dorobanți și ună caporală, toți de naționalitate israelită. 
Când însă oficerii inspectară schimbulă acestoră soldați 
cu cei ce fuseră mai nainte, și voindă să plece dela 
pichetă, caporalulă uitândh disciplina și rolulă de soldată, 
se adresă repede și tremurftndă cătră superioră cu ur- 
mătarele cuvinte: • Mi rogă chiconașule, cum ni lăsată pi 
noi singhin în mijloculă pudurei fără nici ună creștină

—x—
Din România va sosi în curândă în Ardeală o co- 

misiune, însărcinată fundă sS cumpere cai pentru armata 
română.

Deputatulti Herman și Românii din 
Maramur&ștt.

In ședința dela 3 Martie a dietei ungare deputatulă 
Otto Herman (profesoră de universitate) interpelâză gu- 
vernulă cu privire Ia «stările deplorabile» din Maramu- 
rășă. După ce (jice, că acăstă interpelare n’o face din 
interesă personală său politică său de partidă, ci o face 
numai ca să fiă dreptate »ut fiat justiția* urmăză 
astfelă:

«Cine urmăresce cu băgare de sămă evenimentele 
îșl va aduce aminte, că comitatulă Maramurășului a 
avută deputății săi în Sibiiu, în 1881 la congresulă ro- 
mânescă, ală cărui memorială îlă am in mănă și 
care memorială conține ună programă, ală cărui 
punctă ântăiu agiteză contra legiloră cardinale și 
contra legăturei organice a Ungariei, dicândă, că Tran
silvania să se separe de Ungaria. In celelalte punctur! 
ale acestui programă se pretinde ca limba valahă să fiă 
obligătăre în administrațiune, justițiă și instrucțiune. 
AcestU programă — îlă accentueză deosebită, onorată 
cameră — s’a primită cu unanimitate; și dintre 153 de- 
putaț! adunați acolo nici unulă n’a vorbită contra.

Amă ajunsă, onorată cameră, că în Sigetulă Mar- 
mației așa numita reuniunea română pentru spriji
nirea, teatrului se țină a adunare demonstrativă; amă 
ajunsă ca în scâlele din comitatulă Maramurășului să 
fiă de lipsă a se confisca manualele de scolă inimice 
statului, charte geografice antipatriotice; amă ajunsă, 
onorată cameră, așa departe încâtă cu ocasiunea ale- 
gerei trecute la ună banchetă ântâiulă toasta să se ros- 
tâscă nu pentru regele constituțională ală Ungariei, ci 
pentru Carolă regele României. (Sgomolă) Și amă ajunsă 
pănă acolo, onorată cameră, și acăsta nu este o afir
mare, ci deposițiunea sub jurămentă a unui martoră — 
amă ajunsă pănă acolo, că candidatulă Maghiariloră, nu 
ală oposițiunei, ci ală guvernului — a fostă numită: 
câne maghiară. (Sgomotă mare.)* —JMai departe se incărcă 
a vorbi de neajunsurile și sărăcia țăraniloră, și Ie aruncă 
tâte în spinarea viceșpanulni comitatului Maramurășă 
despre care susține, că comite multe ilegalități, Mai de
parte vorbesce despre bogăția viceșpanului Miliâllca, care 
să fi provenită din vinderea pe sub mână a păduriloră, 
și in sfărșită întrâbă pe guvernă, că ce măsuri are de 
găndă să ia contra acestoră ilegalități ?

— — ...cv.vvxiu mau ia ne-amu propusă, a 
vorbi despre petrecerile năstre românesc! din ărna acăsta. 
Cu care să începemă? Fiind că trăimă sub zodia 
cuini să începemă cu s 
Decemvre a anului trecută. 
Sân-Văsii a fostă de totă bine cercetată,

ra- 
dela 31 
săra de 
credemă,

«convenirea colegială* 
___  Convenirea din

, dăr ............. ,
că acăsta este a se mulțumi anului 1885, care ori cum o 
fi fostă, dăr a fostă ană cu .convenția", nu ca anulă 
1886, care cine scie ce ne va aduce și ce felă de «con
venția* ne va aduce. Câtă pentru producțiunile reu- 
niunei de cântări ele au trecută zenitulă loră și să 
sâmte cum se cade, că corurile mixte se uptă acum 
numai „pour l'honneur du drapeau". Convenirea de 
alaltăerl Joi, a fostă slabă cercetată, mergemă înainte 
cum arată zodia. La două producțiunl numai două 
soluri! In săra de Sân-Văsii ne-a surprinsă d-șdra Zoe 
Zănescu prin esecutarea cu multă sâmță și bine succăsă 
a frumâsei fantasii de Karras «Ilustrațiune română* pe 
pianoforte, ear la convenirea de alaltăerl dșâra Octavia. 
Baboianu, declamăndă corectă fruntașa poesiă »Osân- 
ditulh* de Negruzzi.

Afară de conveniri amă avută în acesta carnevală 
două baluri române. Celă dintâiu ală Reuniunei femei
loră române dela 8 (20) Ianuariu P6te pentru că ve
nise prea curândă după ună șiră de petreceri române, 
acesta bală a fostă de astădată mai slabă cercetată ca 
în alți ani. Toalete escuisite, dăr lume puțină. Cei ce 
au luată parte dică că și-au petrecută bine. Asemenea 
susțină și visitatorii balului „exclusivă" ală tineriloră 
comercianțl că și-au petrecută bine.

Acestă bală a fostă ceva mai bine cercetată, căci 
dela 8 Ianuariu până la 4 Februariu trecuse o pausă 
bunicică. De-o veseliă mai deosebită n’am aurită însă 
nimică nici la cei .escuisițl* nici la cei «esclusivl". Cea 
mai bună petrecere ni se spune, a fostă încă proba pentru 
balulă „esclusivă", prin care s’a adeverită din nou (ji- 
cala, că nu-i pentru cine se gătesce, ci pentru cine ni- 
meresce, mai alesă decă nu trebue să plătâscă intrare 
și să-și cumpere mânuși nouă ș. a.

--------- ----- J 1JU Ud

1886, care cine scie ce ne va aduce și ce felă de

dată

Mulțămitâ publică.
Suhsemnata am onăre a aduce prin acăsta mulță- 

mită publică aceloră stimabile persăne, care au binevoită 
a se produce la serata musicală-declamatorică, ce s’a data 
în Săcele în 15 (27) Februariu în favorulă .Reuniunei 
femeiloră române pentru ajutorarea văduveloră sărace 
din Brașovă și Săcele“ și anume:

D-nei Victoria G. Orghidană, d-șăreloră Maria Do- 
breană și Lucreția Popesm. D-loră Ioană Dariu Invăță- 
toră, Alexe Frateșiu învățătoră, Corneliu PopovicI, Con
stantină Popă, Niculae Băzărea, Niculae Grama, George 
Moroianu.

Asemenea primăscă mulțămita mea d-nulă Domeție 
Dogariu, directoră, și d-nii învățători Nicolae Bârsană și 
Ioană Berescu pentru serviciile ce le-au îndeplinită cu celă 
mai mare zelă față de acăstă Reuniune.

Brașovă în 18 Februariu 1886.
Susana And. Murețianu. 

președintă.

—x—
*Românulă“ află, că d. locot. colonelă D. Papazo- 

glu în urma escursiuniloră ce a făcută acum în urmă 
prin țâră, ar fi dată de o monedă fârte vechiă patrun 
gulară de bronză, scrisă pe amândouă părțile cu litere 
grecesc!, care are data din a patcu^ecea olimpiadă, adică 
620 an!
Uncia,

La

înaintea erei creștine. A :estă monedă, numită 
se crede a fi monedă dacă.

—x—
ministeriulă de răsboiu din România se lucrăză

D’ale Carnevalului.
Brașovă 22 Februariu.

Carnevală lungă, petreceri scurte/
A trecuta și elă ca tdte ’n lume, a trecută de astă 
fără multă gălăgiă lăsândă în urma sa nu atâta

suvenir! plăcute câtă mai multă impresiun! și reminis
cențe sarbede de salăne gâle, de toalete diferite în colo
rile cele mai economice și de ochi mai multă critisătorl 
decâtă veseli, Incepândă dela matrona cea mai însu- 
flătare de respectă pănă la fetișora, care pentru prima 
6ră s’a vădută în rochiă lungă și dela celă mai venera
bilă bătrână, care numai de zoră și de nevoe ia parte 
la câte o petrecere, pănă la tînărulă, care s’a gândită 
celă puțină cu două săptămâni mai înainte la ghetele 
de Iacă ce-o să le încalțe, nu vedeai pe buzele învita- 
țiloră și neînvitațiioră jupânului Carnevală, — care să 
desparte de noi, — decâtă ună surîsă convențională, 
amă pută cjice diplomatică, care vră să calică.: ne petre- 
cemă pentru că așa cere bontonulă, dăr nu pentru că 
ne-ar trage inima. Grele vremuri se cunoscă nu numai 
pe la ușile prăvăliiloră, pe car! nu le-a îmbulzită în ărna 
acăstă decâtă văntulă și 
șalele frumosă iluminate 
Redută și dela Nr. 1.

Lume întărsă, acum

frigulă, ci păte mai multă în 
cu gasă scumpă aeriană dela

s’a trezită și orașulă nostru 
să introducă statute rigurăse, să prescrie ca petrecerile 
în localurile publice să nu dureze fără licență decâtă nu
mai pănă la 3 6re din năpte, când ăspeții nu mai au 
bani de cheltuială nici pănă la 11 6re, er birtașii nu-șl

SCERÎ TELEGRAFICE.
(Serv.

ATENA, 6
part, ală «Gaz. Trans.*)

Martie. — Scirea „Agenției Ha- 
vas:“ Deorece Turcia a sporită trupele dela gra
nița dinspre Grecia , guvernată acesteia a hotărîtă 
să cheme sub arme încă două classe de râserviștl.

ROMA, 6 Martie. — Camera deputațiloră 
a votată cu 242 contra 206 voturi bugetulă anu
lui 1886.

PARISG, 6 Martie. — ErI pe la închiderea 
Bursei, ună individă anume Petrovicl a dată mai 
multe împușcături cu revolverulă asupra publi
cului dela Bursă rănindă ușoră pe ună visita- 
toră ală Bursei. Se pare că individulă este 
nebună.

BERLTNG, 6 Martie. — Bismarck de trei 
4ile s’a îmbolnăvită de reumatismă. Acesta e 
causa, că n’a luată parte cancelarulă imperiului 
la desbaterea Reichstagului asupra spirtubseloră.

Editoră : Iacobă Mureșianu. 
Redactară responsabilă; Dr. Aurel Mureșianu.
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Ctarsultt la bursa de Vioria
din 3 Martie st. n. 1886

Rentă de aură 4°/, . . . 104 65
Rentă de hârtiă 5o/0 . . 95.60
împrumutată căilorii ferate

ungare......................... 152.75
Amortisarea datoriei eăi- 

lortt ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.50

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 115.— 

Bonuri rurale ungare . . 104 75 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4 75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................. 104.75
Bonuri cu cl. de sortare 104.75 
Bonuri rurale transilvane 104 75

i Bonuri croato-slavone . . 104.60 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................99.76
Imprumutultt cu premiu

ung................................. 119 60
Leșurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.70 
Renta de hărtiă austriacă 85.70 
Renta de arg. austr. . . 85.85 
Renta de aură austr. . . 113 90 
Losurile din 1860 . . . 140 25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 875 —
Act. băncel de credită ung. 303.75 
Act. băncel de credită austr. 292 25 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.95
, Napoleon-d’orI . . . 10.01'/. 
I Mărci 100 împ. germ. . . 61.75 
| Londra 10 Livres sterlinge 126.05

Cota oficială dela 19 Fevruarie, st. r. 1886.

i Bursa de Biicuresci.

Cump. vând.
Renta română (5%). 92V, 93Va
Renta rom. amort. (5°/0) 95»|4 96 V*

» convert. (6%) 88 Va 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit fonc. rural (7°/0) 102— 103—

» „ „ (5°/o) ■ 85Va 86—
» > urban (7%) . . 98— 98—
» » > (6°/o) ' — —

» (5°/0) • - 82‘/a 83—
Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« > » Națională —
Aură contra bilete de bancă . . 15 Vi 151/,
Bancnote austriaco contra aură. . 2.00— 2.02

CursiHu pieței Brașoyiî
din 4 Martie st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.57 Vând. 8.62
Argint românesc . . . . > 8.50 » 8.55

Napoleon-d’orI................. > 9.97 > 10.02

Lire turcescl..................... • 11.22 * 11.32

Imperiali......................... T * 10.20 * 10.30

Galbeni............................. * t • 5.90 > 5.95

Scrisurile fonc. »Albina* . . > 100.— » 101.—

Ruble Rusescl................. > 123.— > 124.—

' Discontulă ... » 7—10 °/8 pe ană.

(2-15)

de (ZJieochar <Alexi
in 8° 320 pagini, prin urmare îndoitu atâta de mare ca edițiunea primă, va apare la finele lui Aprilie

viitora. Prețuia fi. T50 seu 3 lei 50 b. de esemplard.

Cu referință la prospectul^ ce am publicații în luna lui Septembre din anulă trecută 1885 privitorii la aparițiunea unei a doua 
edițiunl a dicționarului Alexi, venimfi a însciința pe na. o. publică, că tipografia Thiel <& Weiss din BucurescI, fără scirea și autorisațiunea 
autorului, după cum însuși D. Ioană Weiss a mărturisită in deposițiunea sa făcută dinaintea Domnului jude de instrucțiune la parchetulă 
tribunalului de Ilfov, camera Nr. 3, a publicată două edițiunl, adică edițiunea a doua și a treia, din care a doua s’a epuisată, ăr a treia 
se află sub oprire judecâtorăscă.

Pentru ca on. publică se recunăscă esemplarele autorisate și să nu le confunde cu cele contrafăcute, nu vomă mai arăta pe titlu 
dicționarului nostru, că este a doua edițiune, ci după numărulă esemplareloră eșite până acum de sub presă, vom indica cifra loră și adică: 
„a opta miiă de esemplare,“ „a noua miiă etc.a

Brașovă, 1 Martie nou 1886. Tipogi*<&fl28» nXiEiXX.

— Jlvisă. —
Am onăre a face cunoscută p. t publică, că am înfiiințată ună

Negoțu de croitoria
Strada Vămii Nr. 8.

Cunoscința perfectă a croitoriei și pracsa ce am făcută 1* croiala 
haineloră bărbătesci în timpă de 9 ani la d-nii

Schwarze & Bartha
precum și ună mare sortimentă de stofe indigene, franțuzesc! engle
zesc!, și journalele de modă cele mai nouă, mă pună în plăcuta po- 
sițiune a satisface pe deplină tăte dorințele On. mușterii, și mă rogă 
penlru o câtă mai numărăsă clientelă.

Cu distinsă stimă
Zsigmond Âron,

croitoru de haine bărbătesci
(1—3) Strada Vămii Nr. 8.

L~~ SISTEM ULU TOPEAM CU 14 PÂNZE. —

Toții acolo se mai află unu magazinu, 
o

l

$ Pivniță și terenu libero.8
Q în cari se primesetî totfl felula de mărfuri, pe cari
M la casă de lipsă, se vorfl da și împrumuturi.

M Condițiunile să se întrebe la „Albina“ insti-
X tută de credita și de economii, filiala Brașovu.

5-8 J. D.

OCASIUNE
pentru a cumpăra eftină o parte din mărfurile, ce le desface firmă

în marele Magazinu de Mode și Confecțiuni pentru Dame
........Im Brațovii, Piața mare ■■ ■ ■

Mare alegere în stofe de rochii pentru Dame s. a. Beige, Lo
den, Feullăe, Cachemiră, Pretonă de spălat, Satină, 
Wattmulă și Postavuri, precumă și Mantile pentru plăiă 
și Paltdne (Hăinuțe) pentru

„sesonulu do prim&vai"ă“
ce să apropie.

Din causa comandeloră mari ce amă făcută pentru mărfuri 
indigene și streine, și a lipsei de spațiu în locală suntemă siliți a 
vinde cu prețuri fărte eftine.

EQUITABLE.
Societate de asigurare pe viată New-Tork

întemeiată în anu\u 1859.

Capitală de asigurare 1884 până 31 Decemvre . fi. 788.993.384
Averea societății „ „ „ „ ... „ 148.312.910
Reserva câștigului „ „ „ „ „ 26.733.223
Asigurările cele nouă făcute în anulă 1884 ... „ 216.436.495

Intregă câstigulă să ’mparte între cei assigurați.
Ori ce poliță devine dupS trei ani necontestabilă-

Representarea generală pantru Ungaria.
3—10 Budapest, VI Andrâssy strasse 12.

Avisu d-loru abonați!
5

De ăre ce multe din adresele, ce domnii abonați le insămnă pe 
cuponulă mandateloră poștale, său că nu suntă destulă de esacte, său 
că nu se potă bine descifra, rugămă pe acei D-ni prenumeranți, 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
lămurită. ADMINISTRAȚIUNEA „GAZ. TRANSA

Tipografia ALEXI Brașovă.


