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pilele acestea redactorulă (Jiarului „Pești 

Hirlap“ avă în Viena o convorbire cu bărbatule 
de stată celui Dr. Ladislau Rieger, în care con
vorbire s’au ventilată unele cești uni politice 
pendente. Nu scimfi dâcâ (jiaristulu maghiarii a 
reprodusă cu tdtă esactitatea părerile esprimate 
de d-Ifi Rieger, d£r credemii că în totală a în
fățișată sensnlu loră fidelă. De aceea, și pentru 
rolulă însemnată ce-lă jdcă numitulă bărbată de 
stată astăzi în Austria, vomă reproduce și noi 
pe scurtă cuprinsulă acelei convorbiri, mai alesă 
după ce ea atinge unele cestiunl de cea mai 
mare actualitate.

Vorbindă despre gl6te, <|ise dr. Rieger, că 
Cehii voră primi ac6stă lege, pentru că așa cere 
siguranța, monarchiei. Este la rendulă corpu- 
riloră legiuitâre de a schimba disposițiunile asu- 
pritâre ale acestei legi, pe care de altmintrelea 
orice partidă patriotică trebue s’o voteze.

Cu privire la alianța austro-germană, cj.* ce 
Rieger, că ideile optimistice de maî înainte a- 
supra ei au dispărută. Chiar fiarele ungurescl 
ar fi atacată aspru politica lui Bismarck, deși 
admite Rieger, că acâsta este a se mulțămi deo
camdată numai nemulțămirei, ce esistă astăzi în 
Ungaria din causa politicei economice a Ger
maniei.

Intimitatea Germaniei cu Rusia este multă 
mai strînsă, decâtă cu Ausiro-Ungaria. I se pare 
omului, că ecă așa alerg ămu și noi pe lângă ei. 
La întrebarea, d6că măsurile în contra Poloni- 
loră nu au reagată asupra politicei de naționa
litate a guvernului austriacă, răspunse Rieger: 
Ceea ce este posibilă în Germania, la noi este 
imposibilă. Totă mai multă să lățesce idea, că 
Ungurii și Slavii suntă acele elemente pentru 
cari susținerea monarchiei este o adevărată ne
cesitate de existență. Slavii austriac! nu mai 
potă fi germanisațl. Bismarck pdte să risce es- 
perimentulă cu Polonii — și e tristă, că așa 
ceva e posibilă la finitulă seclului ală 19-lea — 
dăr nici ună bărbată de stată nu cutăză a face 
o asemenea politică omorîtâre de rassă.

De altmintrelea — 4’se Rieger — elă a 
primită impresiunea, că Bismarck cu politica lui 
polonă a voită să facă Rusiei numai ună ser
viciu pe placă. Ar fi o nebuniă a crede, că 
două milidne de Poloni amenință siguranța im
periului germană.

Cu privire la simpatiele Cehiloră pentru 
Bulgaria în cursulă ultimului răsboiă, (Jice Rie
ger: Nimeni nu p6te împuta națiunei cehe, că 
a simpatisată pentru acelă poporă, care s’a lup
tată pentru independența sa. Pe câtă timpă 
Sârbii au purtată aceeași luptă ei se bucurau 
asemenea de simpatiile Cehiloră. E faptă, că 
Austro-Ungaria și politica devotată ei a deve
nită ac|I în Serbia fdrte nepopulară. Intregulă 
odiu ală desastrului Serbiei a căzută asupra 
ndstră. Acesta este una din multele erori ale 
politicei ndstre orientale, a căroră urmări încă 
le vomă simți.

Intențiunile cari au condusă la timpulă său 
pe cornițele Andrâssy suntă greu de înțelesă. 
P6te vă aduceți aminte de misiunea Sumarokov ? 
Atunci — continuă Rieger — Rusia a oferită 
monarchiei ndstre t6tă partea apusană a peninsu
lei balcanice. Sfera de putere a ambeloră state 
avea să fiă bine țărmurită. Dăr cabinet.ulă din 
Viena a respinsă cu mândriă acăstă ofertă, 
n’a voită să scie nimică de politica de ocupațiune. 
Totuși nu multă după aceea Bosnia fă ocupată 
cu mari jertfe. Așa ceva nu s’a mai pomenită 
în istoriă. D6că curentulă ideiloră în peninsdla 
balcanică va deveni mai favorabilă formării unui 
mare imperiu sudă-slavicu noi vomit perde încă 
amândouă provinciele.

In fine a fostă vorba și de simpatiele Ce
hiloră pentru slovacii din Ungaria. In privința 
acăsta, <|ise Rieger, că nu e înțelesă cu t6te câte 
le facă Slovacii. Mai de demultă Slovacii s’au 
folosită de limba veche cehică în literatură, acuma 
ărășl s’au lăsată de ea. Rieger p6te afirma cu 
siguritate, că acăsta este a se mulțămi influinței 
rusescl. Ei în timpulă celă măi nou nici că se 
mai numescă Slovaci, ci Slavi. Pentru ce ? Noi 
Cehii ținemă cu tenacitate la vechea numire a 
rassei ndstre. De altmintrelea — adause Rie
ger — nu veți pute maghiarisa cu forța pe Slovaci. 
Nisuințele maghiare suntă încâtva de înțelesă, 
dăr nu voră puți duce la scopih.

In fine se fi accentuată Rieger cu mare 
emfasă, că Slavii și Ungurii trebue să se înțe- 
legă, pentru că interesele loră suntă identice față 
cu unitatea germană. Greu lucru cere Rieger 
dela Maghiari. Ei nici cu Românii nu se potă 
înțelege, dâr încă cu Slavii? 

Broșura d-lui Mocsary.
(A KQzmuvelodesi egyletek ăs a nemzetisăgi kărdăs. 

Irta X. Y. Budapest, Kăkai Lajos, 1886.)
(Fine.)

Pentru ca patria năstră să devină ună stată enro- 
pănfl, n’avemă nevoiă d’a o rupe cu vechia Ungariă 
istorică și adecă nu numai de aceea, fiindă că fap- 
tulă esistenții de o miă de ani a vechiloră năstre insti- 
tuțiunl oferă o mai mare garanțiă pentru trăinicia ace
lora, decâtă discursurile d-lui Grunwald cu tătă credința 
în infalibilitatea sa, ci și de aceea, fiindă că în ideile 
fundamentale ale vechei constituțiunî ungurescl găsimă 
principiile fundamentale ale liberaleloră constituțiunî eu
ropene. O asemănare surprincjătăre arată vechia constitu- 
țiune ungurăscă, regenerată în anulă 1848 și constitu- 
țiunea englesă. Vedi bine, când Grunwald vorbesce de 
Europa, uită de regulă, că și Anglia se ține de Europa.

Am ijisă, că prin politica de maghiarisare nou 
Inaugurată trebue se se nimicăscă orice libertate perso
nală și politică în acăstă patriă. Reacțiunea va afla în 
„pericululă0 ce amenință din partea naționalitățiloră la 
fiece ocasiune ună argumentă, ce stă gata, da, află deja 
chiară acum. Căci rușinosulă proiectă de lege asupra 
noiloră fișpanl se motivăză tocmai cu acestă »periculă*.  

. Și în acăsta se va arăta periculăsa reacțiune a acestoră 
lucruri și asupra moralului publică. îndată ce societatea 
și la spatele ei stalulă se apucă energică de maghiari
sare, trebue se dispară cu totulă orice noțiune de drepții 
și de toleranță în acestă stătu. Dăr cumcă statulă, dăcă 
continuă a dura turburarea de acjl, va înlocui în adevără 
societatea în lucrarea ei, nu p6te fi nici o Îndoială. Ve- 
demă doră în tăte 4’fele: orice ară începe societățile și 
reuniunile la noi, statulă e gata imediată, d’a le lua din 
mână lucrarea asupra sa, fiă ca să tracteză de regulărl 
de fluvii, de construiri de căi ferate, de scole: statulă 
intervine pentru t6te. Societăți și reuniuni îșl aducă pro- 
priele loră afaceri într’o învălmășală desperată, îșl veră 
capulă în tote întreprinderile posibile cu cugetulă ascunsă: 
aci e statulă, elă ne va subvenționa și ne va scăte din 
nămolă. Și în contra reuniuniloră de maghiarisare se 
arată deja de acum nnă felă de oposițiune, anume con- 
cepțiunea, că magbiarisarea nu e o problemă a reuniu
niloră, ci o problemă a statului. In curândă va apuca 
deasupra acăstă oposițiune; aci avemă deja arunculă de 
dare de ună pro :entă în Sătmară și chiar reuniunei de 
cultură ardelene i se va urî în curendă de propriele-i 
dureri ale nascerii. Eu însu-ml am aurită deja <}i en- 
du-se, că în interesulă ajungerii unei țînte naționale 
atâtă de mărețe dreptatea trebue înlăturată. Adecă se va 
urma vorba quakerului: Fă bani, fiulă meu, pe cale 
onestă,' dăcă poți, dăcă nu poți — fă bani, fiulă meu! 
Asta va produce o scălă a iesuitismului și corupțiunei, 
față cu care jubilatulă regimă de (jece ani ală lui Tisza 
se păte considera ca unu adevărată cursă de studiu 
ală moralei. Când ne vomă fi obicinuită odată bine cu 
aceea, că nedreptatea esercitată față cu naționalitățile sub 
mantaua patriotismului este o mare problemă de stată,

atunci acăstă concepțiune va răde totă mai departe îm- 
prejurulă său și va ucide orice simță de dreptate, despre 
care dreptate stă scrisă, că ea e regnorum fundamentam.

Credă, că nimenea nu va nega, că politica de ma
ghiarisare împinge patria năstră deadreptulă în brațele 
Austriei și ale reacțiunei. De sigură că se găsescă pu
ternici patrioți maghiari, cari răspundă la acăsta: Fiă! 
cea dintăiu țintă, care întrece pe tdte celelalte, este spo
rirea și întărirea maghiarismului și de aceea trebue să 
suferimă pe Austria și reacțiunea. Din parte’ml așă în
țelege chiară și acăstă concepțiune, dăcă n’așă nutri 
firma convingere, că noi, dăcă intenționămă maghiari- 
sarea tuturoră naționalitățiloră, urmărimu o utopiă, și 
mai departe convingerea, că Austria, Austria unitară și 
reacțiunea for miză unu periculu multă mai mare pentru 
■maghiarismu, decâtă tâte naționalitățile la unu loca luate 
Și Austria nu ne va fi niciodată ună aliată sinceră în 
contra naționalitățiloră : nu-i vorbă, ni se voră promite 
frumăse lucruri, dăr de propriulă ei principiu de viăță 
nu se va lapăda niciodată. Ungaria din contră, cu câtă 
face mai multe concesiuni în contulă independenții sale 
de stată pentru sprijinulă de care are nevoiă în contra 
naționalitățiloră, cu atâtă mai multă trebue să-și păr^ă 
din vatjă și prestigiu față cu naționalitățile, căci cu 
atâtă mai multă se va vădi, că puterea reală nu se află 
în Budapesta, ci în Viena....

Dăcă de altă parte voescă ei să cumpere reacțiunea 
cu atâta ușurință, eu răspundă la acăsta, că idea funda
mentală a mariloră legislatori din anulă 1848 a fostă 
aceea, »d’a permite poporului să intre în șanțurile de 
apărare ale constituțiunii“, pentru ca numărulă apărăto- 
riloră acestoră meterezurl să devină mai mare. Și câtă 
de corectă a fostă acestă calculă, a arătată însuflețirea, 
cu care poporulă a apărată în curendă la ocasiunea dată 
constituțiunea și patria. Ce a% însemna acum, dăcă a- 
căstă patriă, pășindă definitivă pe tăremulă politicei de 
maghiarisare, ar fi decisă de aci înainte d’a nu mai mă
sura cetățeniloră săi cu aceeași măsură și dăcă s’ar aplica 
asupra întregei libertăți constituționale vechiulă principiu 
de dreptă: uneori e validă, alteori nu e validă, e validă 
pentru maghiarismă, dăr nu e validă pentru naționalități? 
Și ce ar însemna, dăcă peste totă și în genere s’ar strînge 
totă mai multă în chingi orice garanțiă a libertății con
stituționale, pentru ca să aibă mână liberă față cu na
ționalitățile ? Tăte acestea ară însemna, că poporulă 
primită în anulă 1848 în meterezele constituțiunii se es- 
chide și se ’mbrâncesce irăși afară din ele în brațele ne
dreptății și se dă pe mâna volniciei statului,

Acăstă procedere țîntesce, nu’i vorbă, asupra națio
nalitățiloră, dăr și poporulă maghiară îșl va avă de acolo 
partea sa. Cu ce însă să îmboldimă atunci poporulă la 
împlinirea datoriiloră sale patriotice? Cu dările cele mari, 
cu compeiințele, cu timbrele, cu monopolulă tutunului ? 
Când poporulă maghiară suspină și elă sub miseria si- 
luațiunii publice și nu ’i pote ridica peptulă nici măcar 
cugetulă, că Ungaria e țăra libertății? Când naționalită
țile suntă persecutate și chinuite sistematică? Nu va da 
atunci poporulă astfelă de tractată, când îlă vomă chema 
se aper epatria, răspunsulă ce l’a dată măgarulă lui Esopă 
stăpânului său ?

Noua mișcare de maghiarisare, anume reuniunea 
de cultură, ’șl-a aruncată plasa asupra tuturoră naționa
litățiloră. Cu o plasă (mrejă) împletită din ață atâtă de 
subțire nu se pote prinde nici ună chită. Inzadară for- 
țămă cu tătă puterea instrucțiunea limbei maghiare în scă- 
lele poporale, inzadară nimicimă orice instituțiune1 a ad
ministrării de sine, pentru ca puterea centrală ce se pune 
în fruntea lucrării de amghiarisare să potă aplica tăte 
mijlăcele ce ’i stau stalului la disposițiune: simțementulă 
națională atâtă de viu aițl va zădărnici tote opintirile 
nâstre, și urmarea va fi: ațîțarea urei de rassă, cum n’a 
mai văzută pănă acum lumea. In loculă unei astfelă de 
ingrate, ba chiar fatale acLivitățl, s’ar afla pentru noi 
fărte bine ună tărămă de lucrare maghiarisătore, a cărei 
îndreptățire n’ar trage-o la îndoială nici o naționalitate. 
Să dămă la o parte nisuințele de espansiune în afară și 
se măturămă înaintea ușei nâstre.

E o rană deschisă pe corpulă națiunii maghiare, 
| că fiii ei cei mai însemnați în privința socială — s’o 
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spunemă curată: classa magnațiloră — în adeverii nu e 
maghiră. Asta’i faptă nendoiosă. In cerculă classei 
burgese din orașe, In cerculă Evreiloră se lățesce limba 
maghiară totă mai multă, ca limbă de casă și de 
comunicare, numai sanctuarulă internă ală familiei și 
salonulă celoră dintâiu născuțl ai rassei maghiare suntă 
întocmite încă totă ca mai nainte pe picioră germanii. 
In totă sistemulă loră de educațiune abia se ține sâmă 
de educațiunea maghiară; se pune celă mai mare pondă 
pe învățarea limbei franceze și engleze: a mânua limba 
germană vieneză, necum să mânuăscă perfectă frurno- 
sulă ei dialectă lerchenfeldiană, s’ar privi ca compromi- 
țătoră, și limba maghiară? — ah, o învăță omulă de 
sine, colo la țâră, dela servitori, dela fetele de țărână, 
și chiar în adunări. Nu se simte de locă lovită, chiar 
dăcă’i observi omului, că nu cundsce limba cultă scrisă. 
Și chiar dăcă și pocesce limba maghiară, cu totă felulă 
de cuvinte streine, nevinovata inimă a publicului nostru 
nu se scandalisăză de locă, din contră o primesce acăsta 
cu recunoștință și simte chiar mare bucuriă patriotică, 
dăcă aude vorbindă unguresce pe unulă din acea classă. 
Și să ne mai mirămă apoi, dăcă dispare vechiulă țipă 
maghiară ală magnațiloră și că în loculă Perănyi- 
esciloră, Rakoczi-esciloră, Bercsenyi-esciloră vedemă nu
mai miniștri magnați, cari sărută mâna! S’ar mai găsi 
o lume alăsă în adevără maghiară, * anume în Ardeală, 
dăr ea nu e în stare a deveni dătătore de tonă, ba amă 
trăită să vedemă chiar, că magnatulă ardelănă face o 
față posomorită, când îlă lauijl, că se deosebesce în modă 
avantagiosă de cei de aceeași classă din țăra ungurăscă 
prin caracterulă său adevărată maghiară, căci elă nu 
vrea să fiă mai »rău“ decâtă aceia.

*) După Zorele ungurecl.

Limba high h/e-ului, a lumei elegante, este o 6re- 
care dosă germană, amestecată cu întorsături câtă se 
pdte de multă franceze și engleze. Decă vorbesce cineva 
unguresce, acăsta se întâmplă cu totulă caracteristică în 
așa numita „maghiara magnațiloră < pe care a o învăța 
câtă se pote de curendă devine o dorință ferbinte .chiar 
a câte unăi fiu de „Gentry*  maghiară neaoșă, care vrea 
să joce pe quart-magnatulă... Și aceia, la cari vedemă 
acăstă purtare revoltătâre, aparțină încă părții celei mai 
bune a classei, căci ei suntă celă puțină aci în țără, 
dăr o fărte mare parte nici nu se vede aci, fiindă că 
jură credință unui absentismă dușmană patriei și fură 
națiunea și moralicesce și materialicesce.

Etă, aci e târemu de maghiarisare’, aci se se înte
meieze reuniuni de cultură. Să recucerimă maghiaris
mului acăstă clasă desnaționalisată — să lăsămă Ia o 
parte venătorea după copii de țărână slovaci și români, 
pentru ca să învețe în scălele poporale a țipa puțintelă 
unguresce, s5 recucerimă <;e ne-a răpită influința curții 
vieneze în cea mai tristă periodă a istoriei năslre -- să 
maghiarisămă mai ântăiu pe Maghiari.

O a doua problemă importantă ar fi păstrarea 
limbei ndstre în curățenia și nestricăciunea ei. Limba 
năstră scrisă mișună de totă felulă de — isme, anume 
germanisme și adecă limba diareloră năstre... Să asemă- 
nămă limba nenumăratei armate de Ziariști evrei cu aceea 
a lui Iănă Arany — ți se pare, că nu e aceeași limbă: 
vocea este a lui Iacobă, dăr mânile suntă ale lui Esau. 
La fiecare proposițiune se observă, că s’a cugetată nem- 
țesce și s’a tradusă, tocmai așa cum observă la peti- 
țiunile adresate camerei deputațiloră pe fostulă biurocrală 
ală sistemului absolută. Cu introducerea instituțiuniloră 
acelei periide se întorce irăși îndăriită și limba loră ofi
cială și se estinde.

Dăr încheiu aceste rânduri. La editarea loră m’a 
îndemnată cu deosebire intențiunea, d’a da espresiune 
aceloră îndoell, ce de sigură s’au ivită deja, față cu cu- 
rentulă șovinistă, ce a apucată deasupra, în mintea ăme- 
niloră cugetători, cari cu tăte astea se sfiescă a se es- 
prima asupra loră. Cumcă esistă astfelă de îndoell o 
dovedesce mai bine faptulă, că nouăle reuniuni se as
cundă sub tillulă »culturei“ și nu vrău să mărturisăscă 
pe față țînta ce o urmărescă, care cu tăte astea nu e 
alta, decâtă maghiarisarea naționalitățiloră și că ele pro- 
testăză continuu în contra acăsta. Prin acăsta ele tră- 
dăză — precum am observată deja la începutulă aces- 
toră rânduri — conștiința, că se află pe basă neiertată. 
Scopulă meu a fostă să lasă să se audă din cercufă 
maghiarismului o voce, deși atâtă de slabă, în contra 
curentului de maghiarisare. Da, din cerculă maghiaris
mului, căci aceia, cari mi-ar învrednici aceste rendurl 
cu cetirea, potă fi de orice părere cu privire la valărea 
loră și la individualitatea autorului loră, de ună lucru 
potă fi siguri: anume, că scriitorulă acestoră rânduri e 
ună Maghiară totă așa de bună, ca oricare dintre aceia, 
cari se silescă a supraljfita patriotismulă, anunțândă 
în gura mare mântuirea politicei de maghiarisare.

Reforma administrativă.
Karll Neissidler Z'ce, că orașele au nevoiă de o 

lege administrativă specială, dovadă e capitala, care a 
înflorită, fiindă că singură ei numai i s’a lăsată adminis

trațiunea de sine. Administrarea orașeloră trebue sepa
rată de municipiele comitatense., Oratorulă face propu
nerea: „Ministrulă de interne se aviseză, ca pentru 
orașele învestite cu dreptulă de municipiu să presinte 
camerei încă în actuala periodă a dietei o lege adminis
trativă deosebită. <

Franz Fenyvessy este amiculă administrațiunii sta
tului și ală sistemului de numire. Elă doresce înființarea 
tribunaleloră administrative și crearea unei pragmatice 
de serviciu. Respinge proiectulă.

Ministrulă Tisza vorbesce asupra propunerei făcute 
de Neissidler. Proiectulă de lege vorbesce de municipii, 
fiă ele comitate ori orașe; elă nu vorbesce de celelalte 
comune. Orașele nu suntă negligeate, căci suntă deplină 
îndreptățite cu comitatele. Elementulă orășenescă nu’șî 
pote împlini misiunea, dăcă se supără pe comitală; din 
contră trebue să formeze ună întregă înrudită cu comi- 
tatulă. Rogă camera să nu primâscă propunerea.

Urmâză interpelarea lui Otto Hermann în privința 
comitatului Maramurășă, cu Dacoromânismulă și alte 
nimicuri, pe care amă reprodus’o.

In ședința dela 4 Martie a camerei deputațiloră s’a 
continuată desbaterea asupra proiectului de lege municipală.

Ludovică Mocsary critică nouăle disposițiunl ale 
proiectului. Fișpanulă perde din demnitatea sa și devine 
șefulă unui întinsă sistemă de spionagiu in tote ra
murile administrațiunei, inclusivă tribunalele. Pentru a 
împrăștia îngrijirile opiniunei publice pentru indepen
dența judecătorâscă, n’ar fi de ajunsă retragerea para
grafului, care aiinge formală acestă independență, ci ar 
trebui să cadă întregă reformare, pusă ’n perspectivă, a 
instituțiunii fișpanale. Sub ună fișpană cu ună cercă de 
dreptă, cum î-!ă dă proiectulă, abia va întră în servi- 
ciulă municipală ună omă cu conștiință de sine. Admi- 
nistrațiunea va cădâ în mânile unoră elemente inferiâre. 
Oratorulă e pentru alegerea necondiționată a tuturoră 
funcționariloră și condamnă spiritulă centralistică, care 
se manifestă în controlulă eternă, în trimiterea de dele
gați ș. a. Elă defaimă și alegerea pe 10 ani, acesta nu 
va fi în avantagiulă administrațiunei. In fine se declară 
contra pensionării funcționariloră comitatensi; aceștia tre
bue să ’șl considere serviciulă ca ună nobile officium. 
Spre ce scopă întregă proiectulă ? Spre ce scopă și mai 
multă putere guvernului? Motivarea nu ne lămuresce in 
ajunsă oposițiunea moderată, vrea să sfărîme autonomia 
municipală: pe care acestă proiectă o corupe. Polemi- 
sândă în contra lui Grunwald, se miră oratorulă, cum a 
putută numi Grunwald pe Bismarck >rr.are omă de stată", 
Bărbatulă, care țîntesce nimicirea nobilei națiuni polone, 
atâtă de simpatică nouă, se va numi în viitoră nu ma
rele omă de > stată, ci marele scelerată. (Mișcare ’n 
drâpta).

Președintele: Nu e permisă a se vorbi astfelă des
pre ministrulă unui stată amică.

Ludovică Mocsary se declară pentru menținerea 
sistemului comitatensă avitică. Respinge proiectulă. (A*-  
plause ’n stânga eslremă).

Iuliu Horvath constată, că antevorbitorulă la t6te 
ocasiunile rămâne consecventă. In cestiunea confesională 
și a scâleloră medii, în aserțiunile sale privitore la na
ționalități și prin fățișa sa dorință, d’a restitui in inte
gram vechiulă comitată și splendârea puterii sale, a do
vedită, că ar vrâ să vatjă întăriți în acăstă țără toți fac
torii puterii, numai pe ai statului nu. Dăcă s’ară reforma 
aci drepturile contesiuniloră, naționalitățiloră și munici- 
piiloră în sensulă antevorbitorului, atunci în Ungaria ’șl- 
ar pută desvolta fiecare puterea sa, numai statuia nu. 
Oratorulă Z’ce, că proiectulă nu face spioni din fișpani. 
Primesce proiectulă.

Iuliu Justh cjice, că proiectulă e ună puternică 
mijlocă pentru asigurarea maiori lății; punctulă de greu
tate zace în estinderea sferii de putere a fișpanului. Ora
torulă susține propunerea lui Bartha. (Vii aprobări în 
stânga estremă).

Franz Pulssky: Slănga estremă afirmă, că autono
mia comitateloră s’a ucisă în 1870 prin legea municipală, 
pe când de altă parte se aruncă asupra acestei legi vina, 
că e miserabilă administrațiunea pe care baronulă Sen- 
nyei a numit’o asiatică. Dăr autonomia comitateloră s’a 
ucisă nu în 1870, ci în anulă 1848. Cu introducerea 
parlamentarismului au încetată comitatele a fi scopă de 
sine și au devenită numai organe ale administrațiunei. 
Instituțiunea viriliștiloră în legea din 1870 a servită la 
asigurarea elementului maghiară în cele 27 comitate cu 
majoritatea nemaghiară. Puterea ce’i dă fișpanului pro
iectulă nu e așa grozavă. Oratorulă crede, '.ă nu e de
parte timpulă, când funcționarii comitatensi se voră numi. 
Proiectulă de față este numai o lege de trecere ia ad
ministrațiunea de stată și de aceea îlă primesce. (Mișcare 
’n stânga).

Iuliu Gullner vorbindă în contra lui Pulssky, Z'ce, 
că inteligența maghiară e destulă de mare, ca să fiă ca 
pabilă a esercila autonomia, decă î se dau mijloce și li
bertate. Pulssky primesce proiectulă pentru că porun- 
cesce ministrulă. Elă votâză și lucruri, ce le socotesce

ridicule, superflue. (Așa e în stânga). Guvernulă res
ponsabilă parlamentară și autonomia municipală producă 
o administrațiune regulată, perfectă. Trebue să se aibă 
în vedere principiulă: Suum cuigue. Nu trebue să se con
funde puterea statului cu puterea guvernului. Celei din 
urmă nu’i e permisă a confisca libertatea generală, și 
nici n’are nevoiă. De dragulă puterii guvernului nu tre
bue să se pună sub epitropiă întrăga țâră, să se schilă- 
vâscă municipiulă. Proiectulă ucide libertatea. Fișpanulă 
după acestă proiectă cu greu va avă altă problemă, de
câtă a mențină mărirea și integritatea partidei, sub ală 
cărei regimă stă. Proiectulă face din administrațiune ună 
instrumentă ală partidei. Respinge proiectulă. (Vii apro
bări în stânga). ______ (Va u™a).

VORBIREA D-LUI TRUTA SI RESPUNSULU LUI TISZA.*)
Ședința dela 10 Martie a dietei ungare.)

Petru Truța: Instituțiunile nostre administrative au 
multe scăderi, dâr cu proiectulă de lege actuală defec
tele loră nu voră fi îndreptate, pentru că: în caracterulă 
ei principală, proiectulă de lege presentă nu schimbă in
tru nimica administrațiunea de pănă acum, afară de 
aceea, că guvernulă îșl întinde dreptulă său de supra- 
veghiere în margini de putere nețărmurită, așa că atacâ 
și puțina autonomiă câtă a mai rămasă comitateloră. 
presentulă proectă de lege nici că face vr’o pomenire 
despre măsurile ce ar trebui să se ia in interesulă sta
tului, cum suntă: concordanța legei electorale, iurisdic- 
țiunea administrativă, ștergerea instituțiunei viriliște, și a 
votării secrete. Despre tâte aceste însă proectulă de 
față nici nu face amintire, ci ca o disposițiune escepțio- 
nală, face numai se crâscă puterea guvernului. Pentru 
motivarea disposițiuniloră escepționale aduceți pe tapetă 
cestiunea naționalitățiloră.

La noi, ce e dreptă, esistă cestiunea naționalități
loră, ca în tâte statele poliglote, unde naționalitățile 
se nisuescă a-șl elupta egala îndreptățire, âr elementulă 
predomnitoră le-o denâgă, însă acăsta e o astfelă de ces- 
tiune, care se mișcă în cadrulă legiloră și nici decum 
nu e de natură, ca se vateme ordinea legală și să pre
tindă disposițiunl escepționale. Dâr dâcă guvernulă ar 
ave de scopă a delătura defectele actuale ale adminis
trațiunei nâstre, ce cu toții amă dori, atunci ar trebui 
să aibă în vedere nu interesele guvernului, ci interesele 
patriei comune, ar trebui să se nisuescă a stabili pacea 
internă, a regula și întări relațiunile nostre sociale. Mai 
ântâi ar trebui să pregătâscă resolvarea. cestiunei națio
nalitățiloră și esecutarea severă a legiloră 1 Pentru că 
cestiunea naționalitățiloră într’ună stată poliglotă ca ală 
nostru, este o cestiune de contractă socială, fără a cărei 
resolvare statulă nu pâte să se consolideze.

Neindestulirea naționalitățiloră cu relațiunile actuale 
politice este justificată. Pentru că în vechia și comuna 
loră patriă suntă privite ca străine, cu ele tractați ast
felă, ca ună poporă învinsă cu puterea armeloră, pe 
care cu forța trebue să-lă constrîngl a manținâ ordinea. 
(Contraziceri.) Ca justificare servesce, că puterea statu
lui promovâză esclusivă numai interesele maghiare. Na
ționalitățile nu numai, că suntă negligeate și nu se în- 
părtășescă de nici ună ajutoră din visteria statului, ci 
suntă împedecate a înființa din banii loră Institute de 
învățământă și da cultură.

Nu e destulă, că sub guvernulă actuală, legea de 
naționalitate s’a desconsiderată într’atâta, încâtă în viâța 
practică nici umbra ei nu se respectă, nu e destulă, că 
întrâga putere de stată e în mâna guvernului, nu e des
tulă, că guvernulă a asmuțată tâtă societatea maghiară 
în contra naționalitățiloră.

Președintele: Rogă pe on. domnă deputată, sâ 
binevoâscft a-șl alege espresiuniîe, »a asmuța" nu e es
presiune parlamentară. (Aprobări).

Petru Truția: E faptă, că diferitele reuniuni de sub 
protecțiunta guvernului au declarată și declară mârte 
naționalitățiloră. (Contraziceri.) Tote aceste nu suntă 
de ajunsă, ci acăm vă nisuițl a crea și disposițiunl es
cepționale în contra naționalitățiloră.

Pe lângă t6te acestea primulă ministru a Zisă mai 
de multe ori, că naționalitățile așa de bine se află aicea, 
ca nicăiri într’altă locă. (întreruperi în stânga estremă; 
Așa e! E adevărată!) In fața aceloră ilegalități și ne
dreptăți, ce se comită în contra naționalitățiloră, a Zice, 
că „așa e, e adevărată !‘‘ și că pentru naționalități tre
bue să se creeze disposițiunl escepționale': e mai multă, 
decâtă neomenosă. (Mișcare. Strigate: La ordine! La 
ordine!

Oratorulă dovedesce mai departe, că disposițiunile 
escepționale. nu se pâtă justifica cu nimica; e falsă cre
dința, că naționalitățile să potă asimila și că din statul 
poliglotă se pOte crea ună stată națională. Neîndestuli- 
rea naționalitățiloră e îndreptățită.

Naționalitățile se plângă mai tare dâr’, decâtă Ma
ghiarii, că acestă stată este compusă din mai multe na- 
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încă și atunci vomă rămânea 
în alipirea cătră patria nostră, căci națio- 
și limba năstră, și ne vom lupta ca să fimu 
Maghiarii în patria năstră comună! (Sgomotă

ționalitățl; (Ilaritate.) să fiă toți Maghiari, să fiă toți Ger
mani, său să fiă toȚ Români. (0 voce: Credemă că ar 
fi bine!) Dâr să fiă o națiune. Direcțiunea politică ac
tuală să depărlâză cu totulă de relațiunile naturale și 
etnografice. In Ungaria să petrece o esperimentațiune, 
care și-a perdută scopulă. pentru că greșescă aceia, cari 
credă, că prin astfelă de disposiținnl escepționale s’ar 
pută înfrica naționalitățile Ele n’au să se tămă nici de 
efectulă disposițiuniloră cuprinse în acestă proiectă de 
lege, pentru că întâiă: ele nu suferă ilegalități, ală doi
lea: aceste dispositiuni suntă abusări, de cari și până 
acum s’au întâmplată la noi pe unde suntă naționalități, 
cu deosebire, că abusările de acum se înaugurâză prin 
lege; ală doilea: naționalitățile n’au amploiați. Oratorulă 
își justifică aceste afirmări cu esemple.

Nu mă îndoiescă , că acestă proiectă de lege se 
va promulga. Dăr nici prin acăsta nu voră do
bândi Maghiarii mai multă putere în contra naționalită
țiloră. Și până acum totă puterea a fostă în mână Ma- 
ghiariloră, atâtă puterea esecutivă, puterea legislativă și 
puterea administrativă, câtă și justiția, și tote acestea 
le-ați întrebuințată în contra naționalitățiloră: convingerea 
ți semțulă de naționalitate să p6te asupri, dir nu s£ p6te 
ueide nici odată.
neclintiți 
nalitatea 
egali cu 
mare.)

Madarâsz Jozsef: Patria maghiară nu e patriă co
mună. (Vuietă. S’au(|imă! S’au^imă!)

Petru Truța răspunde mai departe la vorbirea d-lui 
Desideră Szilâgyi, ținută cu ocasiunea desbaterei budge
tului, și (|ice, că suntă fără basă acusările, că naționa
litățile ară fi răi patrioțl și că ar agita în contra rassei 
și națiunei maghiare. Acele agitări nu suntă decâtă ’es- 
presiunea neîndestulirei pentru ilegalități. Din contră, 
(Țârele maghiare fără basă și pe nedreptă aruncă tăte 
murdăriile în spinarea naționalitățiloră. Oratorulă aduce 
mai multe esemple spre justificarea afirmării sale și apoi 
încheiă așa :

După ce proectulă de față e efectulă unei politice 
scâlciate și greșite și nu corespunde la întregirea lipse- 
loră administrative nu asigură validitarea libertății prac
tice și a ordinei legale, ci tinde la periclitarea drepturi- 
Ioră, la periclitarea libertății individuale și politice, tinde 
mai departe la periclitarea și nimicirea autonomiei mu
nicipale , nu primescă presentulă proectă de lege!

Coloinau Tisza: Numai câteva observări vreau să 
facă la vorbirea d-lui Truța. D-lă deputată citâză ca o 
ofensă pentru naționalități declarațiunile unoră (Țâre. De
parte să fiă de mine, ca să aprobă tăie cele ce apară 
în (Țâre. Mie, ca Maghiară, nu-mi place când unele ca
șuri ordinare se aducă ca nisce fapte primejdidse națio
nalitățiloră. (Aprobări) potă se asigură însă pe on. domnă 
deputată, că face rău dâcă scotorosesce prin fiarele ma
ghiare, pentru că în parele d-v6stră au apărută astfelă 
de articuli, cari nicăirl în 
decâtă numai aici, unde d. deputată pretinde, că națio
nalitățile suntă asuprite.
In stânga estremă: Pentru ce sufere guvernulă acăsta?) 
Voescă să mai observă, că d-lă deputată a cJisO, că 
presentulă proectă de lege tinde la asuprirea naționali
tățiloră. Acăstă singură afirmare, dărîmă totă ce a 
<Țsă în vorbirea lui patriotică, 
presentulă proectă de lege nu 
despre cașurile când se ivescă 
(Aprobări în drepta.) Și dăcă 
cuprinse în actualulă proectă de
țeloră inimice statului, suntă îndreptate contra naționa
litățiloră, atunci acăsta nu e altceva decâtă o mărturi
sire a păcatului. (Aprobări viue și strigăte de »Eljen< 
din tăte părțile.)

lume nu se lasă nepedepsiți î

(Aprobări generale. Strigăte

Pentru ce? Pentru că 
vorbesce decâtă numai 
tendențe antipatriotice. 
cineva susține, că cele 
lege In contra tenden-

SOIRILE PILEI.
Srăși «România irredentă“ în «Pester Lloyd.»: 

, Precum se anunță din Timișăra, învățătorulă română 
și magistru poștală din Beregseu, Emerică Andrescu, ună 
cunoscută naționalistă, a fostă suspendată din posturile 
sale pentru defraudare și împrăștiare de proclamațiuni 
irredentiste române; totdeodată s’a rânduită procedura 
penală în contra lui Andrescu.»—La ce țîntesce »P. LI.» 
cu cuvintele: «ună cunoscuta naționalistă*?

—O-
«Ellenzâk» află, că reședința episcopdscă română 

gr. cat. din Gherla se va strămuta în Deșiu, unde deja 
se facă pregătiri pentru clădirile necesare.

—x—
Camera advocațiloră din Oradea-mare au adresată 

ministrului justiției o pelițiune, în care se plânge în 
contra procederei vecsatorice și arbitrare a autoritățiloră 
financiare față cu advocații. Plângerea se referă mai 
alesă la procederea urmată cu dificultarea și pedepsele 
pentru timbre și la încassarea loră. In petițiune se pro- 
testâză energică în contra acestora stări.

In Buciumă s’a trimisă o companiă și jumătate de 
infanteria, pentru evitarea turburăriloră din causa fur
tului dela Vîlcoiu.

—x—
«Cassa de economii*  și «Banca Transilvaniei“ de 

s’au legată cu garda poliției prin telegrafe electrice.

Directorulă institutului de nebuni din Sibiiu, Dr 
ionrad, a întocmită în ultima dl a carnevalului ună 
bală pentru nebunii din institută, pregătindu-le cu acâsta 
o plăcere alâtă de mare, încâtă chiar după plecarea mu- 
sicei cu mare părere de rău s’au despărțită de danță.

—x—
Lucrările căii ferate Mureșu-Ludoșil Bistrița au în

cepută prin facerea traseului In timpă de ună ană 
calea trebue să fiă gata.

—x—
Linia ferată Deșiu-Bistrița se va deschide la înce- 

putulă lui Mai.

aci

—x—
Din Varșovia se raportâză, că administrațiunea bu- 

nuriloră împărătesc! din Lowitz a primită însărcinarea, 
d’a întocmi castelele de vânătore d’acolo pentru primirea 
celoră trei prinți de corănă (ală Austro Ungariei, ală 
Germaniei și ală Rusiei), cari voră sosi acolo după ma
nevrele împărătesc! din Galiția.

—x—
Reuniunea de »cultură » ardelână a începută să 

cerșâscă prin birturi și cârciume. Incepululă s’a făcută în 0 
TfSrgu-Mureșului. Nu s’ar pute cerși pentru omeni neno- , 
rocițl, mariloră «patrioțl» ? Cu bani cerșiți prin cârciume 
ați ajunsă să dați «cultură» ? Tristă lucru 1

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

PESTA, 13 Martie. — Foile de aci publică 
scrisdre a lui Desider Szilâgyi, în care arată 

că elu ese din partidulă oposițiunei moderate.
BERLINtJ, 13 Martie. — Comisiunea 

Reichstagului a respinsă cele dinteiu două para- 
_ x__ grafe, care formăză semburele proiectului de 

In Clușiu s’au comisă în anulă acesta pănă acum leSe asuPra spiritudseloru, și anume celă dinteiu
sinucideri. jcu 19 contra 6, ală. doilea cu 20 contra 5 vo-

—x— ituri. — Congresulu germană a votată o resolu-
In Moldova este ună timpii firte reu. Mai în tăte. tlune în contra valutei duple, în contra sporirii

părțile este viscolă mare cu zăpadă. Circulația este pre- v»ămiloră agrare și în contra trecerii societăților^
tutindenl întreruptă. Trenulă de Romană, care a plecată ,^e 
asâră din gara de Nordă s’a înomolită în zăpadă între I 
stațiile HălăucescI și Mircesci, (dintre Romană și Păscanî); 
unde s’a înomolită și trenulă, care trebuia se sosâscă 
adi de dimineață la 5 ore. Circulația pe șoselele Târgu , 
Neamță, Piatra și Tergu Neamță-PăscanI este de aseme- s a 
nea întreruptă. La Văslui, Bârladă, Dorohoiu și MihăilenI novera’ 
este un viscolă fărte mare; în unele părți nămeții de aIil cul’lii sS facă prin otrăvire sfâr^ ^ilelorii sotuIui 
zăpadă au atinsă înălțimea de 4-5 metrii. lășulă este eL Pentru scopul° acesta dedu ea un0 mSrii otră’ 
cu totulă isolată. Comunicația pe liniele telegrafice este vit? eu arsenic0> Pe care bărbatu-sâu îlă și mancă; în- 
în bună stare. Viscolulă s’a întinsă până la Focșani. La dată după ac6sU/ev arătară ,SJmp'°™e!e. otrăvireb prin 
Rîmnicu-Sărată și Buzău bate un vântă violentă.

optă

Făgărașă, 6 Martie 1886.’
danță arangiată în 3 Martie a. c. de | ^jn aou s>a căsătorită femeia cu fostulă ei șoță.
din Făgărașă în favârea scdleloră ț1
avută resultatulă dorită. Românii ! * *
aceia, cari au fostă împedecațl din ' 0 esPediare neplăcută. - In cercurile înalte ale

luată parte âră din afară cur^ din t>etersb,irg> următorea întâmplare a dată multă 
de vorbă: «Deună^ile a sosită din Parisă Ia adressa 

sciută atribui acestei întruni’n sociale Țar,nei 0 ladă f6rte mare’ pe care era scrisfi: »Lucrut,î 
de toaletă» și luându-se în considerare persona însem
nată, cătră care lada era adresată, nu fu deschisă la 
graniță. Țarina nu-și aducea aminte, când să fi făcută 
acâstă comandă în capitala Franciei, dădu însă ordină 
servitoriloră să deschidă lada și se o însciințeze de con- 
ținutulă ei. Deodată audi în camera laterală strigăte de 

multe esemplare de gustă și bogate, ce'delectau” laco- spaimă> după aceea 0 pătură; gdeschise repede ușa
mile priviri ale publicului. Pe la 9 ore săra sala cea'?1 pe camerieră leșinată lângă ladă, pe când cei-
mare a hotelului Lauritsch era plină de publică. .lal^ priv6u încremeniți în ladă. Iute se apropiă Țarina

Dansulă s’a începută cu hora și s’a continuată cu > iQ ladă lum6tate ascuQsă sub tulii dantele
cea mai mare vioiciune pănă cătră 6 6re diminâța- eadavrulQ aPr6Pe putrezită ală ănei tinâre femei blonde. 
Quadrilulă primă, în două colăne, se compunea din peste Imediatii s’a teleSrafat0 la Paris0> dâr Pănă acum n’a 
60 părechi, ără pe la 5 6re diminâța s’a danțată Qua-,succes0 a afla pe esPeditorul<i acestei 
drilulă ultimă de vr’o 50 de părechi. «Romana,» ce s’a’ ***
danțată de două ori cu destulă precisiune a făcută o 1 Refusare și resbunare. — pilele trecute a fostă în 
împresiune plăcută și a atrasă atențiunea tuturoră. Parisă o petrecere, la care luă parte și domnișâra Maria

Punctă la 12 âre musica întonă marșulă lui Mihaiu Bartet, fica unui funcționară. Când veni Cotilionulă și 
și sub conducerea unui vătafă apărură în sală în pași părechile se așezară la rendă, vă(|u domnișora cu spaimă 
regulați între aplausele frenetice ale privitoriloră 12 ti
neri în costume naționali, cari după ce s’au așezată în 
ercă în jurulă vătafului au jucată Călușernlă și Bătuta 
sub generala admirațiune și însuflețită atențiune a pu
blicului privitoră. Când au apărută Călușerii in sală, 
ună murmură de admirare se auȚi printre privitori, cari 
ca și la comandă au eruptă deodată în sgomotâse ca 
plause, ce nu voiau a se mai sfârși Toți erau electrisațl 
la privirea frumoșiloră Călușeri, cari sub conducerea vă
tafului loră, a d-lui Nicolau Ludu, învățătoră în Becleană, 
prin joculă loră voinicescă și corectă au cucerită ini
mile privitoriloră și le-au storsă admirațiunea și simpa- lițiă și dise acolo :

Petrecerea cu 
inteligența română 
române de aici, a 
din locă afară de 
cause, pote scusabile, toți au 
încă s’au presentată unii din veteranii și tinerii noștri < 
bărbați, cari au i ______ ______
adevărata ei însemnătate, mulțl însă din d nii preoți, în
vățători și alți onorațiorl, cari cu tătă înlesnirea ar fi 
putută participa — durere — au absentată.

Concetățenii noștri Maghiari și Sași de astădată 
încă ne-au onorată cu presența loră în numără frumosă.; 
Costumulă națională a fostă fărte bine representată în

> 
că va rămânea neangajată; toți cavalerii afară de tână- 
rulă Dumont, care sta ră(}emata de ună stâlpă ală ușei, 
luară parte la danță. Ea mai observă cum ună membru 
ală comitetului se apropiă de Dumont și ii șopti ceva la 
ureche. Tînărulă privi la fată, dede mai fără a observa 
din capă și rămase la loculă său. A doua di, pe când 
tînărulă Dumont părăsea biroulă său îlă aștepa afară o 
damă înfășurată cu ună vălă, care îi aruncă asupra 
capului o sticlă plină cu vitriolă. Dumont fu ușoră ră
nită; alentătdrea a fostă recunoscută în persăna domni- 
șărei Bartel, care se lăsă în liniște a fi condusă la po- 

: ,ErI m’a insultată de mărte în fața 
(iile. După retragere Călușerii, deși obosiți de jocă, au fostă a 200 de persăne; de așă fi fostă ună bărbată, l’așă fi 
rechemați și au repețită figura penultimă și ultimă din' provocată la duelă, așa însă am trebuită într’altă modă 
Bătută. — In pausă la cina comună s’au ținută mai să-mi răsbună.»
multe toaste. Celă dintâiu l’a ținută d -lă I. Turcu pre-'--------------------------------------------------------------------------
ședințele comitetului aranjatoră, care întonândă scopulă Editoră: Iacobă Mureșiauu.
și buna reușită a acestei petreceri mulțumesce publicu-. Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.

lui pentru viulă interesă arătată țață de asta petrecere, 
în speciă însă mulțumesce publicului din afară, pentru 
care ridică pocalulă său între strigări de „să trăiâscă.» 

După aceea a mai toastată d-lă admin. protop. 
Dană pentru ,Călușari» cari au ridicată însemnă- 
petrecerei, d nulă Nicolau Ludu vătafulă călușeri-

[uliu 
tatea 
loră a toastată pentru președintele comitetului aranja- 
toră. Ioană Dobrină parochă, pentru aranjatori in ge
nere și veteranulă parochă d lă Nicolan Raicu pentru 
concordia și tăria Românului ș. a. ș. a.

După cum suntemă informați, venitulă totală in- 
cursă la casă pănă acum este de 170 fl., o sumă, care 
pănă acum în ăslă ană aici încă n’a incursă la nici o 
petrecere. Venitulu curată trece peste 100 fl.

Toți dieă, că acestă petrecere românăscă a fostă 
în tătă privința cea mai răușită dintre tote petrecerile 
din anulă curentă și așa și este. Stă fructele bunei în
țelegeri, se luămă învățătură și pentru viitoră și să fa- 
cemă in tocmai, — să pășimă înainte!.... Cei cari au 
participată Ia acestă petrecere au rămasă toți satisfăcuți și 
încântați, ără celoră, cari ară fi putută și totuși n’au 
participată să le pară rău! X.

i
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asigurare în manile statului.

DIVERSE.
Dragostea veche nu ruginesce. — In (Țlele trecute 

săvârșită o ciudată căsătoria lângă Ottendorf în Han- 
In anulă 1874 se hotărî soția unui proprietară

ijutoră grabnică însă pericolulă fu delăturată. Pentru 
fapta acăsta soția a fostă condamnată de judecători ă din 
Stade la 10 ani închisore și fu despărțită de bărbatulă 
e pe cale judecătorăscă. Timpulă însă vindecă tăte;
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Cursul â la bursa do tS'Jena Bursa de BSucurescI.
din 12 Marți# st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 104.75
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95 90 
Imprumutulâ căilorâ ferate 

ungare........................153.—
Amortisarea datoriei căi

lorâ ferate de ostâ ung. 
(1-ma emisiune) . . . 101.30

Amortisarea datoriei căi
lorâ ferate de ostâ ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi
lorâ ferate de ostâ ung. 
(3-a emisiune) .... 115.25

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

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

Bonuri croato-slavnne . . 10475 
Despăgubire p. dijma de

vinâ ung........................100.—
Imprumutulâ cu premiu

ung................................. 121 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 86.35 
Renta de arg. austr. . . 86.35
Renta de aurâ austr. . . 115 10 
Losurile din 1860 . . . 140 50
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 875 —
Act. băncel de credită ung. 307.50 
Act. băncel de creditâ austr. 360.60 
Argintulâ —. — GalbinI

împărătesei .... 5.92
Napoleon-d’orI . . . 999.—*/i  
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livrea sterlinge 125.80

Cota oficială dela 26 Fevruarie, st. v. 1886.
Cump.

Renta română (5%). 94-
Renta rom. amort. (5°/0) 96Va

» convert. (6°/0) 88Va
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30—
Credit. fonc. rural (7°/0) ■ . 102V<

» » (5°/o) • 86—
> » urban (7°/0) . 98—
» » (6%) - 92—
» . > (5%) • ■ 83—

Banca națională a României 500 Lei 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 15 —
Bancnote austriaco contra aură. . 2.00—

vând.
95—
97
89i/a
32— 

103—
861/,
99—
93 —
83*/ s

14»/*
2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 13 Martie st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.62 Vând. 8.65
1
Argint românesc................. . > 8.50 8.60
Napoleon-d’orI..................... . > 9.97 * 10.—
Lire turcesc!......................... . » 11.20 > 11.30
Imperial!............................. . » 10.20 • 10.30
Galbeni................................. . » 5.86 ’ 5.90
Scrisurile fonc. »Albina» » 100.— * 101.—
Ruble Rusesc!..................... . > 124.— . 125. Vi
Discontulă ... » 7—10 °/o pe ană.

Nr. 235, 1886.
a. f. sc. c. d.

EQUITABLE.
Pnblicatinne de licitatinne.

9 9
Posesiunea nemișcătdre ce au în comunitatea Ceanulă-mare fon

durile scolastice centrali din districtulă Năsăudului, carea are estensiunea 
de 1035 jughere 538EH0 și constă din arătură, cosăștină și pășiune, dim- 
preuuă cu edificiele de locuită și economia, ce se află pe ea, cu casa de 
cârciumă si cu dreptulă de cârciumărită se dau în arăndă pe cțece ani, 
începândă din 24 Aprile 1886 cu prețulă de strigare de 3000 fl. v. a. 
și anumita în 20 Martie 1886 st. n. Ia 11 6re înainte de am^I în 
fața locului în Ceanu mare la cancelaria comunală de acolo.

Voitorii de a licita suntă datori a depune vadiulă de lO’/o. Până 
la începerea licitațiunei să primescă și oferte scripturistice închise, făcute 
după prescipte și provăzute cu vadiulu prescrisă.

Condițiunile specaiali să potă vedă la subscrisa comisiune și la 
antistia comunală din Ceanulă mare. Din ședința comisiunei administra- 
tdre de fondurile scolastice centrali din districtulă

Năsăudă, 24 Februariu 1886.
Președintele Secretarulă:

Ioană Ciocanii, IoachimtL Mureșianu.

Societate de asigurare pe viața New-York 
întemeiată în anu\u 1859.

Capitală de asigurare 1884 până 31 Decemvre . . . fl. 788.993.384
Averea societății „ „ „ „ . . . „ 148.312.910
Reserva câștigului „ „ „ „ . . . „ 26.733.223
Asigurările cele nouă făcute în anulă 1884 ... „ 216.436.496

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

Representarea generală pantru Ungaria.
8 — 10 Budapest, VI Andrâssy strasse 12.

Avisu d-loru abonați!
9

De 6re ce multe din adresele, ce domnii abonați le insămnă pe 
că nu suntă destulă de esacte, său 
pe acei D-ni prenumeranțl, a că- 

binevoiască a ne face câtă mai cu- 
și a scrie adresa câtă să pdte mai

cuponulă mandateloră poștale, său 
că nu se potă bine descifra, rugămă 
roră adresă nu ar corăspunde, ca să 
rândă cunoscută îndreptarea dorită
lămurită. ADMINIST11AȚIUNEA „GAZ. TRANSA

E d i c t u.
Patriciu Branoviciu gr. cat. din Sanpaulă — după-ce de ună 

ană șl-a părăsită domiciliulă și pe legitima sa soțiă Rachila Branoviciu 
născ. Popa, gr. cat. din Futacu, — și nu se scie loculă ubicațiunei sale, 
să cităză prin acăsta, ca în termină de ună ană și o cți să se presenteze 
înaintea subscrisului foră matrimonială, căci la din contră procesulă di- 
vorțială urnită in contra-i de cătră numita sa muiere, se va pertracta și 
decide și în absența lui, conformă s. s. canone și a legiloră în vigăre.

Dela forulă matrimonială gr. cat de l-a Instanță ală Eparchiei 
protopopescl a Iernotului.

Petrilaca română, în 8 Martie 1886. Arone Gerasimti,
v. protopopii.

ei

''UiiirTT’ $

Bolnaviloru a le ajuta este prima înda 
torire humană.

Bolnavilor^ peptu ijl^de alte b61e voru aduce mângăero următârole raporturi de locuire. Bolnavii de 
Biglirti, că voră mulțămi cn căldură aceluia, care îi îndrumdză la loculii unde și prin ce mijloce a dobândită lecuire. 
Raporturile de lecuire sunfu urmate de ospreaiunl de mulțămire. — Repăodueemu următorele : 1.) de către D-lu G-
Fisehcr dela Dominiu laboratoriulu technicu în Trebitsch, care comunică, că s'au lecuită de tuse ccrbicdsă; 2.) dela 
D-nu Dr. Adolf Hertzfeld. medică în Viena, III., Viaductgasse 15, ccmnnică : „succesele adeseori probate la pațien 
ții mei“ mă îndâmnă, fiindă acuma eu boluavă a me ruga pentru lohanu HofFsches Malzcstract; 3.) nDo-<5rooe Io 
hann HofFficbeB Malzeatract a avută succesă favorabilă, îlu volu recomânda ca farmacistă și altora chiar șL’prln me 
dicl. — H. Czoppelt, fajm.“

De și o recunoscere a escelenteloră preparate D-v. din Malz nu este ceva rară totu'șî nu potă întrelăsa ex
primarea celei mai căldnroso mulțămiro pentru oscelontulă efoctu alu preparateloră D-v. din Malz. Eu snferdmu de 
o tnse ccrbicoflă, .și ’mi-s’a recmandată din partea unui prietină bombonclo D-v. din Malz. ,'Mi-am cumpâratu din- 
lr’aceste douegpungl, și deja după întrebnințarea nnei pungi a dispărută tușea cu totuiu. ’Mi este de-o bncuria de. 
osebită de-a putea constata ac<5sta,eși nu voiu întrelăsa recomandarea fabricateloru D-v. și mai departe. JRecoman- 
dîndu-mă D-v., semnezu cu distinsă stima Gustav Fiscber, laboratoriu chem, techu., Trebitsch 8 Fovruarin 1885.

Suferă, șl ca sS-ml redobândescă sănătatea V6 rogu cu ouore, ca Bâ’ml trimiteți 10 butelii bero^din estrac- 
tulă do Malză, care am probat’o da atâtea ori la pațienții moi. Dr. Adolf Horzfeld, Viena, III., Untere-Viaduct- 
gaise 15, în 9 Fevr. 1885.

De vreme ce am trebuință acasă pentru familia mea do Iobann HofTflches Malzestract-Gesundheitsbier, prin 
care de faptă amă ună resultatu fayorabilă, amu fostă și auutu ea farmaaiste necesitată a-o recomanda prin D-nii 
medici ți la alte case.

Sxasz-Râgen 4 Fevruariu 1885

nuntă.
9

Comunitatea . bisericăscă evang. aug. maghiară din Brașovă 
a hotărîtă a-șl vinde

Casa Nr. 45 din Tergulu Cailoru
la casă de va primi ofertă îndestulităre.

Doritorii de a o cumpăra suntă rugați, ca să binevoiăscă a 
trimite ofertele în scrisă până la 27 1. c. D-lui Juliu Modr, pre
ședintele subscrisei comunități bisericescl (Tergulă Straelorti 
Nr. 234.)

Brașovă, 8 Martie 1886. Comunitatea bisericâscă,
evang. aug. maghiară.

Insu
Hngo Czoppelt, farmacistă.

D-lui

IOHANN HOFF,
î prin învențiunea dupe numele său așa numiteloră Iohann Hoff’sche Malzestract- 
: Heilnahrungs-Prăparate, c. r. consilieră, posesoră ală crucei de aură cu co- 
: rână pentru merite, cavaleră ală mai multoră decorațiuni înalte prusiane și 
i germane, la Viena, fabrica: Grabenhof, Brăunerstrasse No. 8.
; OBSERVARE. Tâte publicațiunile pentru preparate diu estractă de Malză 
i suntă imitațiuni, ceea ce bolnavulă și mediculă trebue să aibă în vedere. Ca
■ semnă ală veritabilității trebue să se afle pe preparatele din Malz ale lui lo-
: hann Hoff ca marcă înregistrată (Schutzmarke) portretulă inventatorului și is- 
i călitura Iohann Hoff. Sub 2 fl. nu să espedăză nimică. — Tote localitățile
: pentru desfacere suntă autorizate printr’ună afișă litografată și colorată.
i Deposite principale: Brașovă la Demeter Eremias; Bistrița: Cari 
; Nussbăcher; BucurescI: Jul. Ed. Rissdorfer, Fr. Bruss, farm., Gustav Rietz, 
: Ma.itinovic!; Sibiiu: C. Bugarski, I. B. Misselbacher sen., Franz Jahn Sohne;
• Mediașă: Cari Breckner; M.-Vâsârhely: Max Bucher, Cari Hutflesz; Sighișâra: 
: Franz Jos. Schuster, farm., Jos. B. Teutsch; Sz.-Szt.-Gyorgy: Bârabâs Ferencz 
Ș farm.

iînr.uniuuHtiHo.înrTnr
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Am on6re 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 la 
croiala haineloră bărbătescl în timpă de 9 ani la d-nii

Schwarze & Bartha
precum și ună mare sortimentă de stofe indigene, franțuzesc! 
englezesc!, și journalele de modă cele mai nouă, mă pună în 
plăcuta posițiune a satisface pe deplină tăte dorințele On. muș
terii, și mă rogă penlru o câtă mai numărăsă clientelă.

Cu distinsă stimă
2&igmond Âron,

croitoru de haine bărbătesc!
(2—3) Strada Vămii Nr. 8.

J

Tipografia ALEXI Brașovă.


