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Duminecă, 9 (21) Martie.

I.
SE PRENUMERĂ:

la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

âNUNCIURILE:
O seriă garmondtt 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicar

Scrisori nefranoate au «o prlmaaoă. — Sasusorlpto nu ae ratrămlti.

) 1886.

Brașpvti. 8 Martie 1886.
Astăzi începeină din nou publicarea memo

rabilei interpelări a d-lui Kogălniceanu, în causa 
espulsațiloru ardeleni, pe care amu fostă între- 
rupt’o din causa eroriloră ce s’au strecurată în- 
trînsa la prima aparițiune în „Monitorulă ofi
cială". Dou& săptămâni întregi amu trebuită 
să așteptămă, până ce „Monitorulă" din Bucu- 
resci a adusă a doua 6ră discursulă rectificate, 
ală d-lui Kogălniceanu.

Amă arătată că, după însăși declararea d-lui 
Kogălniceanu, interpelația d-sale a fostă adresată 
nu numai guvernului română și națiunei române, 
ci ca cestiune de naționalitate și guvernului din 
Budapesta șz națiunei maghiare și se vede că nu 
fără efectă, dedrece ea nu numai că a ridicată 
furtuni în pressa maghiară, ci a răsunată chiar 
și în camera magnațiloră.

Discursulă d-lui Kogălniceanu în fonda este 
ună actă de acusațiune înaintea opioiunei pu
blice europene în contra șovinismului ungurescă 
care, persecutândă pe Românii din Ardălă și 
Țăra ungurăscă, amenință totodată și părerea și 
naționalitatea poporului din statulă română ve
cină.

Era timpulă să se ridice odată și o voce 
din sînulă bărbațiloră de stată ai României în 
contra acestui șovinismu, care nu mai are păre- 
chiă în Europa.

Gărgăunii ce li s’au suită la capă celoră 
din Peșta de ună timpă înc6ce suntă așa de 
mari, încâtă omulă p6te fi cu dreptă îngrijată 
de sănătatea creeriloră loră, cari de multă nu 
mai funcționăză ca la alțl dmenl cu mintea să- 
nătdsă.

Tocmai acum ni se dă o nouă dovădă des
pre aceea, până unde p6te merge bolnăvicidsa 
închipuire și îngâmfare a Maghiariloră asta^I la 
putere.

F6ia oficidsă scrisă nemțesce a guvernului 
ungurescă reproduce la rândulă său în estrasă 
nisce scrisori ale lui Ludovică Kossuth în cestiu- 
nea naționalitățiloră din Transilvania, încarlfos- 
tulă dictatoră se plânge că s’ară românisâ Ma
ghiarii ardeleni, și cercetăză căușele acestei apa- 
rițiunl. Kossuth a adresată memoratele scrisori 
deputatului Otto Hermann înainte cu câțiva ani. 
Hermann le-a dăruită „Kulturegyletului" din 
Clușiu, care le-a publicată în broșuri și le vinde 
în folosulă fondului său. Foile maghiare, se ’nțe- 
lege, s’au grăbită și ele a reproduce scrisorile lui 
Kossuth. Mai în urmă a făcut’o acâsta și „Pes- 
ter Lloyd".

In numărulă său dela 18 ale curentei pe 
pagina din frunte „Pester Lloyd" revine asupra 
scrisoriloră ex-dictatorului și 4ice între altele :

„Dăcă revenimă încă odată la scrisorile 
marelui esilată, causa este mai alesă, că voimă 
să facemă atențl pe cetitori la nisce momente, 
în adevără interesante, de întâlnire a două spirite 
mari, cari momente le aflămă în aceste scrisori. 
Kossuth află causa decadenței maghiarismului 
în Transilvania nu în marele numără ală Româ- 
niloră, nu în motivele economice, ci simplu nu
mai în — fiemei. Femeile române, cari intră în 
familiele ungurescl, desnaționalisâză cu tim
pulă întrâga familiă, aci e pericululă. Cine 
nu-șl aduce aminte aici de vorbele princi
pelui Bismarck rostite în desbaterile cele mai 
nouă din dieta prusiană asupra Poloneselorit? 
Funcționariloră prusianl să li se impună a lua 
de neveste numai fete germane, căci celă ce are 
nevastă polonă se desnaționalisâză. Acâstă con
sună pe deplină cu părerea lui Kossuth. Să în
țelege, conclusiunile suntă diferite."

„Pe când principele Bismarck — continuă 
„Pester Lloyd" — vrâ să împedece cu forța 
prin ordonanțe și interdicte căsătoriile germano- 
polone, (jicc Kossuth cu ună umoră drăgălașă : 

„Eu așă începe cu aceea localitate, care dela 
„1846 încâce s’a românisată așa de rapidă, dâr 
„totă îșl mai păstrâză vr’o (Jece case ungurescl. 
„Cu câteva mii de florini pentru a face daruri 
„de nuntă, cari ară fi să se impartă într’o di 
„anumită din cășlegi du ceremonii corăspuncjă- 
„tdre între douăsprezece părechl și c’ună învă- 
„țătoră maghiară eu m’așl angagea a remaghia- 
„risa cu încetulă întrâga localitate."

Este forte semnificativă, că ună organă de 
frunte ală guvernului din Pesta găsesce ună lu
cru așa de interesantă în aceea, că „spiritulă 
mare" ală lui Kossuth se întâlnesce cu acela 
ală lui Bismarck în punctulă despotismului de 
rasse.

De aceea, repețimă, d. Kogălniceanu a ve
nită tocmai în momentulă supremă să lumineze 
opiniunea publică europână asupra adevărateloră 
tendințe ale șovinismului ungurescă.

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

I). M. Kogălniceanu: D-loră deputațl! Când în una 
din ședințele trecute, după înțelegerea ce am avută cu 
D. ministru-președinte pentru amânarea interpelărei mele, 
am avută onârea a vă dice, că acâs.ă interpelare privea 
o causă de raționalitate și de umanitate, am omisă a vă 
spune, că ea privea și causa legalității. Acesta o facă 
astăzi.

Și din începută, D-loră, declară, că causa de le
galitate și de umanitate privesce specială pe guvernulă 
țârei mele; ăr interpelarea mea ca cestiune de naționa
litate se adresâză și aci și la Buda-Pesta, ea se adresâză 
și guvernului românii și națiunei române, și guvernului 
maghiară și națiunei maghiare.

Unii din D-vâstră se voră mira p6te, că eu dela 
tribuna țârei mele adresezi! o interpelare unui guvernă 
străina; der, D-loril, de atâtea ori în Parlamentulă’ din 
Buda-Pesta s’au tratată nu numai cestiunl privitâre In 
specială pe România, dăr și însăși causa românismului 
în generală. Prin urmare, avemă și noi dreptulă și da
toria să tratămă odată în Parlamentulă din BucurescI 
față în țață cu vecinii noștri și causa românismului.

Spre a accentua din începută spiritulă, în care în- 
țelega a desvolta înterpelațiunea mea, declară, că sunt 
orna de ordine și de autoritate, de mai multe ori mi
nistru ală afacâriloră străine și președinte de consiliu 
ală țării mele, înțelegă importanța și datoria pentru fie
care stata de a fi în bune relațiunl cu celelalte state 
și mai alesă cu vecinii săi; asemenea recunoscă, că 
este o lege internațională, pe care tâte națiunile trebue 
să o respecte, aceea de a nu deveni ună focară de dis- 
ordini și de comploturi cu scopă de a produce răscolă 
în celelalte state. Prin urmare, de mai înainte declară, că 
osendescă cu desăvârșire ori ce încercări de agitațiuni 
și de răsvrătiri în contra Ungariei, uneltite în România 
fiă de Românii născuțl în țâra mea, orî de Români 
născuțl afară de hotarâle nostre, în genere fiă de străini, 
fiă chiar de RomâiiI! Recunoscă pentru guvernulă ro
mână dreptulă și datoria pentru a preveni și a pedepsi 
orice mișcări revoluționare în contra stateloră străine 
cu care suntemă în pacel Singura deosebire între mine 
și banca ministerială este pentru modulă de înfrânare 
ală acestora uneltiri criminale. Vecinii noștri de peste 
Carpațl nu-mi voră voi rău, că eu mă adreseză la 
D-loră: guvernă și națiune maghiară. Mai multă decâtă 
ori-care din Omenii de stată mari și mici la acâstă țâră 
eu am nu numai dreptulă, der am și datoria de a le 
adresa acâstă interpelare.

Niciodată n’am predicată răsvrătirea, niciodată n’am 
provocată cârta între Români și între Unguri, niciodată 
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 sâu facă parte din 
irredentismulă română, pentru că nu recunoscă țârei mele 
România dreptulă de a revindeca stăpânirea Transivaniei; 
precum asemenea nu recunoscă Ungariei celă mai mică 
dreptă asupra României. Eu nu aparțină Daco-Româ- 
nismului, decâtă ca istorică și nu ca omă politică 1 
Ca Română însă, și mai alesă ca omă politică, prin tre- 
cutulă meu, prin faptele mele privitâre la causa ungară, 
când acâstă causă era persecutată și, potă <f'ce) chiar 
perdută, am dreptulă și datoria de a adresa dela tri
buna țârei mele acâstă interpelare guvernului din Buda- 
Pesta și poporului maghiră, și mai alesă âmeniloră de 
stată, cari suntă astăcjl în capulă afaceriloră Ungariei! 
pentru că eu i-am ajutată, pentru că eu i-am spri
jinită când ei erau fugari, când ei în exilă lucrau pentru 

renascerea Ungariei; pentru că eu ca prim-ministru ală 
aceluia, căruia Z*ua de astăzi 11 Februariu readuce 
aminte nedrâpta cădere, împreună lucrat’am la încheierea 
convențiuniloră dintre Domnulă Cuza și dintre capii gu
vernului națională-ungară și care regulau relațiunile 
intre România și Ungaria, privitore la Transilvania în 
deosebi.

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

D-loră, la 1868 pentru ântâiașl dată m’am oprită 
câteva (file în Buda-Pesta. Omă polică, am ținută 
sâ visiteză parlamentulă Ungariei. Așec|ându-mâ într’o 
loje și aruncându-ml ochii asupra incintei Camerei, 
în care erau deputății, am recunoscută mai mulți 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 tâtă Un
garia ! Intre aceștia am recunoscută mai alesă duoi 
dintre emigrații ungari, pe care și onor. D. Nicu Catar- 
giu și alți vechi cetățeni bâtrânl din Galați trebue sâ-i 
cunâscă celă puțină de nume. Erau Berzenczy, co
rnițele Sâcuiloră din timpulă lui Kossuth, și deputatulă 
Vidâsz!

D-loră, eram primă-ministru ală Moldaviei în a- 
nulă 1860. Resbelulă sâ pregătea, ba chiar era în isbuc- 
nire între Francia, Italia și Austria. într’o (fi întră la 
mine ușierulă și îmi spune, că duoi Unguri voiau să-mi 
vorbâscă. Era in luna lui Decembre, pe ună geră gro
zavă. Sâ deschise ușa și vâcp întrândă duoi Unguri, 
unulă de o statură înaltă și celălaltă mai mică. Ei tre
murau de frigă, pentru că nu aveau pe dânșii decâtă o 
atilă de postavă subțire. Erau cei menționați mai susă; 
Berzenczy și Vidâsz. I-am întrebată, ce doreau dela 
mine și îmi răspunseră, că veneau ca fugari dela Ga
lați, pentru că prefectulă de acolo Alexandru Canta- 
cuzino, cunoscută în generală sub numele de Knâz, din 
ordinulă primită dela Vodă-Guza voia sțS-i dea pe mâna 
consulatului austro-ungară. I-am ascultată cu interesă 
și cu compătimire, cum în țâra românâscă 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 sâ stea, se primâscă ceaiulă meu spre a se în- 
căl4‘> 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 care ordonam tuturoră au- 
torită’țiloră publice ale țârei de a-le învoi șederea în Ro
mânia, amenințândă pe acei ce ar cuteza să asculte alte 
ordine afară de ale mele, ministru constituțională și 
prin urmare, râspun<fâtoră pentru paza țârei și în deo
sebi ală marei legi a ospitalității române, arătândă 
că acei cari voră contraveni actului de sauf-conduit voră 
fi pedepsiți ca pentru inalta trădare comisă contra țârei. 
(Apiause.)

Când dâr fui Rărită în parlamentulă ungară, Ber
zenczy și Vidâsz, urmați de ună mare numără de de
putațl, Intrară în lojea mea ’felicitându-mă de buna mea 
venire și arătândă colegiloră loră purtarea mea din 1860; 
Berzenczy îmi adaugă, că elă portă încă sauf-conduitulâ 
meu ca una din hârtiile sale cele mai prețiâse. Deputa
tulă Vidâsz șl-a arătată recunoscința sa, pentru ospitali
tatea și protecțiunea ce a primită în România, într’ună 
ch pă mai practică. Elă la orice ocasiune s’a arătată 
simpatică causei române. Lucru rară, D-loră, din partea 
unui Maghiară, când vedemă astădl dușmănia, care însuflă 
pe mai toți Maghiarii în contra tuturoră naționalitățiloră 
nemaghiare din cuprinsulă țăriloră aparținândă Cordnei 
Sf. Ștefană.

Mai am și altă dreptă și altă datoriă de a mâ 
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-Vbdă și cu guvernele lui din Bu
curescI și din Iași ajutară multă mișcărei ungurescl. 
Afară de tabâra dela Florescl, care deturnă de pe câm- 
pulă de bătaiă o armată întrâgă austriacă, Cuza-Vodă 
primi sâ lase a se introduce în România însemnate 
transpârte de arme, destinate mișcărei revoluționare din 
Ungaria. Ca ministru ală lui Vodă-Cuza, am participată 
la învoirea dată pentru Intrarea acestoră arme. Anteiulă 
transportă era de 30,000 pusei, ală doilea transportă era 
și mai mare! Erau și tunuri date de Napoleon și de 
Victoră Emanoele. Insâ Ungurii însărcinați cu aducerea 
loră au fostă indiscrețl, astfelă Rusia, Anglia, Turcia și 
mai alesă Austria aflară despre ală doilea transportă 
sosită în Galați. Ună vaporă de resbelă austriacă și 
alte vapâre turcescl se puseră între țârmulă nostru și 
între corăbiile de sub drapelulă italiană, care veniseră cu 
armele și opriră descărcarea loră. Cu tâte cererile, am 
refusată de a preda aceste arme. Numai după solemna 
promisiune dată sub parola de onâre de Sir Henri 
Bulver, ambasadorulă Marei-Britanii la Constantinopolă, 
că armele se voră înapoia în porturile Italiei de unde
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silită să se retragă dela putere, făcândă locă unui mi- 
nisteră unde figureză Hurmuzachi, care e cunoscută în 
deobște ca ună partisană ala 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 (ji.«

Prin urmare, d-loră, vedeți, că eu am dreptulă să 
mă pună în fața națiunei maghiare ca partisană ală ei. 
D-v6stre păte veți vedâ în purta/ea mea o politică anti- 
românâscă, căci veți Qice: cum se păte ca ună ministru 
română să fi fostă partisană Unguriloră, mai alesă în 
apropiarea de a. 1848! Dați-ml voiă să vă spună și să 
vă arătă ce felă de partisană ală Unguriloră am fost și 
sunt. Am fostă partisanulă loră, d-loră, tocmai pentru 
ca să facă se remână Transilvania cum a făcut?o Dum- 
nedeu și cum a recunoscut’o însuși marele rege ală Un
gariei Sântulă Ștefană câ trebue să fiă: o țâră poliglotă, 
o Ură care se hă trăsătura de unire între națiunea ma
ghiară și între națiunea română.

Pentru Români, Transilvania este lâgănulă națio 
nalităței nâstre, este bascina, este matca din care au 
eșită roiurile române, cari trecândă dincâce de Garpați 
au fundată statele lui Radu-Negru și ală lui Bogdană- 
Dragoșă: astădl regatulu liberă și independentă ală Ro
mâniei, dâr care are în dosulă ei drepă (jidă de apă
rare naționalitatea română de peste CarpațI, naționalitate, 
care, dâcă se va extermina în Transilvania, se va com
promite și în România. (Aplause.)

D-loră, cum v’am spusă, nu puteau Ungurii să ia 
parte la luptă alături cu armata italiană, decâtă trecândă 
prin România, fiindcă numai prin frontiera d’alungulă 
Garpațiloră putea să se întrețină o comunicațiune ușoră 
între patrioții Maghiari din afară și din lăuntru, fiindcă 
numai prin sprijinulă guvernului română putea să se în- 
lesnâscă isbucnirea revoluțiunei ungare.

Alexandru-Cuza-Vodă primi a se înțelege cu Un
gurii în acâstă privință. Insă ca condițiune sine qua non 
elă puse înțelegerea pentru asigurarea existenței și drep- 
turiloră naționalilăței române în Transilvania. Acâsta a 
fostă ănleia și ultima condițiune a ministerului din Mol
dova; căci acolo s’a tratată mai multă încheierea con- 
vențiuniloră intre România și între guvernatorulă Unga
riei, 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 Bălăceanu, 
acreditată lângă marele ministru ală Italiei, Cavour. In 
Moldova afacerea s’a tratată cu Klapca și Teleki și prin 
corespondență chiară cu Kossuth.

Eu, d-loră, nu desesperă că odată au să iasă la 
ivălă actele diplomatice ale lui Vodă-Cuza, sustrase ar- 
hiveloră statului dela 1866; atunci se va vedâ că cu 
tăte greșelile sale, acestă Domnă a avută o inimă, care 
simțea românesce, o inteligență și o voință lucrândă ro- 
mânesce.

Dați-ml voe, d-loră, să vă dau pe scurtă cetire de 
convențiunile încheiate în acelă tirană cu patrioții Un
guri. Acâsta o facă mulțămită lui Kossuth, carele deși 
dnpă ce au trecută nevoile, după ce statulă ungară șl-a 
redobândită individualitatea patriei, șl-a schimbată opi- 
niunea și a redevenită dușmanulă Româniloră, cu tăte 
acestea totuși a publicată tus-trele convențiunile înche
iate cu Cuza-Vodâ.

Iată ântâia convențiune încheiată cu Cuza-Vodă de 
căfră generalulă Klapka, în Maiu 1859:

„Domnulă Cuza învoiesce patrioțiloră Unguri de a 
forma deposite de arme în valea Șiretului, la Bacău, la 
Romană, sau în alte locuri mai apropiate de granița 
transilvană, precum Ocna și Pătra. Principele va cere 
dela Imperatorulă Francesiloră 30,000 pusei, din cari 
10,000 bucăți voră fi menite pentru armata Moldo-Ro- 
mână, iar 20,000 voră fi puse la disposițiunea capiloră 
insurgențiloră unguri și ardeleni.

, De altă parte generalulă Klapka va desvolta cea mai 
mare activitate în Parisă și în Londra, pentru că atâtă 
armele cu trebuinciăsa pulvere, precum și tăte cele-lalte 
obiecte de echipamentă trebuităre trupeloră române și 
ungare să pătă neîntârziată a fi transportate pe câmpulă 
de resbelă. Elă va lucra asemenea ca să înroleze în 
Parisă său și aiurea ună personală medicală îndestulă- 
toră, precum și de a găsi câțl-va oficerl de geniu și de 
artileriă, spre a se putea organisa aceste două arme 
speciale în principate."

Iată extracte mai cararteristice din a doua conven- 
iune încheiată totă cu Klapka1

»Pentru succesulă insurectiunei unguresd, este de mare 
importanță ca naționalitățile ungară, română și serbă 
cari locuescu în Ungaria se renunțe la ori-ce spiritu de 
partidă, la ori-ce idei de secesiune și la tâte dușmăniile 
cari au produsă atâta reu în anii 1848 și 1849.

»Națiunea ungară este de mai înainte convinsă, că 
simpatiile patrioțiloră Români îi suntă asigurate, și în 
Parisă se aștâptă dela guvernulă Principateloră, că acesta 
povățuită de propriulă său interesă, se va folosi de în- 
fluința sa asupra connaționaliloră săi, ce locuescă în Un
garia și Transilvania, spre a aduce împăcarea dorită.

„De altă parte patrioții Unguri voră publica de 
o dată cu începerea resbelului următâcele principie, cari 
suntă a se scăte din constituțiunea loră :

,1. Uitarea tutuloră desbinăriloră vechi și deplina 
împăcare între Sârbi, Români și Unguri;"

>2. Dreptă egală și libertate egală pentru toți ce
tățenii Ungariei, fără osebire de neamă și de confesiune.

„3. Autonomia comunei și a comitatului. Popula- 
țiunea localităților^, locuite de cetățeni de deosibite limbi 
va statornici limba administrațiunei pe cale amicală.

„4. In afacerile bisericesci și de instrucțiune, deplină 
neatârnare pentru deosebitele confesiuni și naționalități.

„5. Trupele serbesd și române voră fi orgamsate 
în deosebi, și voră fi comandate în limba serbâscă și ro- 
mândscă. Pentru obținerea deosebiteloru posturi, fie-care 
în armată va avea același dreptă.

t6. După finitulă resbelului, se va convoca în Tran

plecaseră, Vodă-Cuza și guvernulă său consimțiră la îna- 
poiarea lorii. Insă Sir Henri Bulver nu se ținu de cu
vântă ; armele fură predate Turciei, care în adevâră con
simți în line deși târdiu ale înapoia Italiei.

. In fața l'psei de cuvântă ală ambasadorului engles 
Vodă-Cuza nu tăcu. Elă protestă formală. Atunci, Sir 
Henri Bulver se recunoscu greșită, der adăogă aceste cu
vinte cătră agentulă nostru din Constantmopolă, nemuri- 
torulă C. Negri, cuvinte pe care națiunile cele mici nu 
trebue sâ le uite niciodată în fața promisiuniloră celoră 
mari: »da! am lipsită angagiamentului luată, dâr acâsla 
am făcut’o din ordinulă guvernului meu, prin urmare, 
dâcă Vodă-Cuza este ofensată prin neținerea cuvântului 
meu să declare resbelă Majestăței Sale Britanice". Aceste 
spuse ale mele constitue o pagină a istoriei năstre și din 
care voiu deduce conclusiunile ce ’mi suntă necesarii în 
interpelarea mea.

Totă în acelașă timpă, președintele guvernului na
țională ungară Kossuth, marele Prometeu ală Ungariei, 
trata cu Cavour pentru formarea unei legiuni câtă de nu- 
merdsă 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 pentru a opri 
emigrarea Maghiariloră tineri, cari voiau a se înrola în 
legiunea ungară. Singura fruntariă, prin care se putea 
străbate, cu t6t.e măsurile luate de autoritățile austriace, 
era frontiera de pe CarpațI, față cu România.

In adevără pe lângă greutatea de a păzi o frontieră 
atâtă de întinsă și de variată, pe lângă simpatiele, ce 
causa ungară avea în România, apoi patrioțiloră Unguri 
mai le veneau în ajutoră însuși autoritățile vamale și 
militare de granițe, care deși supuse guvernului aus
triacă. totuși erau în cea mai mare parte compuse de Ma
ghiari, și însuși aceștia conduceau pe junii emigrați pănă 
la fruntariele române, arătându-le căile și păzindu’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 ’mi a adresată atunci, după multe conversațiunl 
verbale, o notă amenințătore făcendu-ne răspundătorl, pen
tru că autoritățile nbstre 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 
părtă data de 7 (19) Octombre 1869. O a doua notă cu 
data de 21 Noemvre (3 Decembre) făcea pe guvernulă 
română răspuncjătoră 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 țeră, cari ne sileau pe noi să facemă enorme cheltuell 
pentru întărirea fruntarieloră române, pentru sporirea nu
mărului agențiloră polițienescl prin orașe, noi făceamă răs- 
puntjătore pe autoritățile austriace, care înlesneau emi
grarea Unguriloră și ne sileau la cheltuell ce nu trebuia 
să ne privăscă ca nefăcute în interesulă nostru. Nota 
mea se află tipărită în analele diplomatice din anulă 
1860 seu 1861, nu ’mi aducă aminte.

Văcjendă Austria, că nu putea dobândi nimică dela 
guvernulă română, s’a adresată la alte puteri, și în cu- 
rândă ne-amă văcjulă asediațl de note din tote părțile, 
și mai alesă dela puterile Nordului, amenințândă Româ
nia chiar cu ocupațiune, dâcă vomă cuteza a înlesni res- 
cularea Ungariei și Transilvaniei, prin simpla învoire a 
patrioțiloră Unguri de a se concentra în România. Minis- 
terulă din BucurescI, care a urmată ministerului Golescu- 
Brătianu, nu avu curagiulă de a resiste. Elă începu a 
isgoni pe tinerii unguri, parte înapoi peste CarpațI, parte 
peste Dunăre, parte a’i da chiar în mâna autoritățiloră 
vamale austriace.

Domnulă Cuza amenințată, îngrijată de pericolulă 
ocupării țărei și găsindă resistență în ministerulă meu, 
s’a adresată directă cu ordină la prefecți. Acelă din 
Galați, cât p’aci era să dea 20 tineri pe mâna consula
tului austriacă,

Ear am aflată Ia timpă și ear am oprită acâstă 
călcare a ospitalității.

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

Atuncea Vodă-Cuza a venită din BucurescI în Iași, ca să 
dobăre împotrivirea mea său la casă contrară să ’șl schimbe 
ministerulă; 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- 
ride, spre a se imita ceea ce se făcuse în Țăra Româ- 
născă, unde se secuestrase averea lui Știrbeiu său a lui 
Alexandru Ghica, nu-mi aducă bine aminte. Eu m'am 
împotrivită acestui secvestru votată de Cameră cu ună 
votă de maioritate. Tăte aceste au servită de pretecstă 
demisionărei mele. In faptă însă retragerea mea dela 
țuvernă 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 cu deosebire Un
gurii, acolo ei se pregăteau pănă la desghețulă Dunărei 
pentru formarea legiunii. Mulțl din ei fiindă fără mij- 
lăce, le afectasemă câte ună francă pe di flăcăruia. 
Acâsta s’a găsită rău; și pe lângă cele de mai susă mi 
se impută și aceste cheltuell făcute cu Ungurii, și dâr 
mă hotărîi să-mi dau demisiunea.

fită, d loră, ce cjice Klapca, care era în Iași venită 
spre a încheia cu Vodă-Cuza o nouă conveiițiune, âlă ce 
Zice elă în raportulă său cătră Kossuth, raportă, care 
părtă data din 16 Februariu 1861:

»In principate, afacerea nbstră din nou a luată o 
turnură nefavorabilă. Ministerulă Kogălniceanu a fostă 

silvania o Adunare care va avea a se rosti asupra uni- 
tăței administrative a acestei teri cu Ungaria, și în casă 
ca maioritatea se hotărască, ca Transilvania în privința 
administrativă se păstreze și în viitoră posițiunea sa de 
sine stătătâre de mai ânainte, nu se va face împotrivire 
acestei hotărîri.“

„7. ȘPrincipiulă fraternitățeiȚtrebue să ne povâ- 
țuăscă în tăte. Numai acâstă frățiă ne pdte pe toți 
conduce la scopulă pe care ne silimă de a’lă ajunge. 
Și acestă scopă este confederațiunea a tus-treleloră state 
dunărene: Ungaria, Serbia și-România."

Nu vă voiu osteni, D loră, cu cetirea întregeloră 
acte prețiose publicate de însuși Kosșuth. Mă voiu măr
gini a Zice, că a doua convențiune noi o privimă ca 
actulă de legăminte încheiată între Ungaria și România. 
Acestă actă ne dă nouă Româniloră din România drep
tulă de a Z'ce și noi ună cuvântă în afacerile frațiloră 
noștri români de peste CarpațI și de a cere sânta păZire 
aceloră stipulate în anii 1859 și 1860! Insă ni se va 
putea înlîmpina că împrejurările de pe atunci schimbate 
suntă, și că prin urmare, căZute suntă și promisiunile 
și legămintele de atunci.

Ei bine, d-loră, întrebă, âmenii onești, patrioții in
teligență și mai alesă âmenii de stată, numai în neno
rocire trebue să-și țină cuvântulă dată? Eu socotescă că 
tocmai, pentru că patrioții Unguri au ajunsă la țelulă 
sforțăriloră loră, ei trebue să facă onâre angajamenteloră 
loră luate în timpulă restriștei. Au fostă unii dmenl 
cari, mustrațl de cugetă, au ținută, dâcă nu în totă, 
măcară în parte vechile loră legăminte; acesloră 6meni 
Românii datorescă cea ce în Ungaria se numesce legea 
nationalitătiloră.I >

Ei bine și acâstă lege cum se păzesce? Mai de- 
unăZI, în parlamentulă ungară, D. Babeșă, omulă celă 
mai paclnică și mai moderată dintre Românii din Par
lamentă, ca să pâtă să facă pe maioritate să asculte 
glasulă său, și din nenorocire și pe minoritatea care se 
revoltă numai când aude cuventulă de Română, elă a 
trebuită să spună mai ântâiu, că copii lui vorbescă nn- 
guresce mai bine decâtă românesce ; ceea ce între Ro
mânii de peste CarpațI a provocată în contră’i o mare 
furtună, tratându-se acestă cuvântă de crimă în contra 
națiunei, când bielulă omă a disă aceste cuvinte numai 
ca să pătă fi ascultată. Astfelă D. Babeșă a putută 
spune în fața guvernului și parlamentului, că din legea 
naționalităților^ atâtă de trîmbițată, astăzi n’a mai ră
masă o liniă păZită, sfârșindă a Z>ce că lucrurile au 
mersă atâtă de departe, încâtă în țările supuse Corânei 
Sântului Ștefană, de cătră Maghiari se numesce patriotă 
numai acela, care s’a lăpădată de naționalitatea sa. Și 
când la finitulă vorbirei lui Babeșă, deputății unguri 
Szilagyi și Albert Apponyi au întâmpinată, că din fericire nu 
massele poporațiunei române vină neîncetată cu plângeri, ci 
numai unii agitatori, ătă ce blândulă, moderatulă și cum- 
pătatulă Babeșă a răspunsă nobililoră săi adversari: „Fe
riciți în fine că avemă în patriă astfelă de mase (glăte) 
din care nască astfelă de agitatori, cari aici se presintă 
cu curagiulă convențiunei loră; acăsta dovedesce că în 
acele mase există putere de viăță, prin care vomă avea 
ună viitoră. fir dâcă vorba ar fi de vocea maseloră, 
apoi aceea scimă cum sună — din lumea lui Horia — 
dâcă’mi păte fi permisă a rosti acestă cuvântă. Pănă 
atunci, pănă când noi vorbimă așa cum vorbimă, pănă 
atunci glătele nu voră vorbi în acelă înțelesă.«

O furtună complectă de pe tăte băncile isbucnesce 
obicinuită la cuvintele oricărui deputată română său 
sârbă, când are curagiulă de a cere respectarea dreptu- 
riloră naționalitătiloră neraaghiave. Așa a fostă și cu 
ocasiunea discursului lui Babeșă. Dâr aceste furtuni au 
ostă și mai mari, când Ludovic Mocsary, șefulă stângei 

extreme, partisanulă credinciosă ală lui Kossuth, unulă 
între toți Ungurii, corbulă albă între Unguri, cum ’lă ca- 
ifică Gazeta Transilvaniei, a cutezată în Parlamentă sfi 

ea apărarea naționalitățiloră nemaghiare.
Acestă patriotă luminată, acestă adevărată bărbată 

de stată cu vederi largi și prev^Z^tăre, încă în dieta din 
1879 a avută curagiulă sg spună verde în ochii minis
trului președinte Tisza,‘că râu făcea de prigonea națio
nalitățile nemaghiare, că mari pericole pregătea pentru 
Jngaria politica sa orbă și violența de a maghiarisa t6tă 
suflarea omenâscă din Ungaria, și că trebue sâ se recu- 
nâscă de toți că Ungaria este ună Stată poliglotă.

_________ (Va urma).

Negociările cu România.
„Allgemeine Zeitung“ din Miinchen a pri

mită cu data de 16 Martie următdrele rendurl 
dela corespondentulă seu din Viena.

Deși s’a anunțată deja >resboiulă vamală" consi- 
derândă greutățile ce le întâmpină resolvarea cestiunii 
tractatului comercială austro-română, totuși se deschidă 
prospecte, d’a se aduce în cursă tractările cu România. 
Gumcă din partea Austriei nu lipsescă prevenirile, se 
vede din scirea de aZl, după care guvernulă austriacă 
s’a declarată gata a trimite delegați la BucurescI pentru 
începerea tractăriloră și prin acăsta a ținâ sâmă de do
rința guvernului română, ca tractările sS se facă în Bu
curescI, deârece ministrulă de comerță română ar întâm • 
pina greutăți cu trimiterea delegațiloră român! la Viena. 
De altă parte, deărece guvernulă română, în casă când 
tractatulă de comerță nu s’ar încheia pănă la 30 Iuniu, 
vrea să acârde ună intervală de 40 de Zile pănă la in
trarea în vigâre a tarifului autonomă, încă totă e posi
bilă, ca sâ se obțină ună provisoriu de o durată îndes- 
tulitdre, spre a ajunge în decursulă acestuia la o defini
tivă încheiare a tractăriloră.



Nr. 56. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

PrințulU Bulgariei și marele puteri.
lncheindu-se pacea fără amicițiă între Serbia și 

Bulgaria, a rămasă să se reguleze cestiunea Rumeliei 
orientale. Bulgaria și P6rta ajunseseră la o învoială, ca 
principele Alexandru să se numâscă guvernaloră ală Ru
meliei. Punctulă privitoră la ajutorulă reciprocă în casă 
de răsboiu a căzută în urma stăruinții Rusiei. Ambasa
dorii din Constantinopolă ai mareloră puteri s’au întru
nită în conferință ca să redacteze protocolulă privitoră 
la învoiala turco-bulgară, care să se subscrie apoi și de 
prințulă Bulgariei. Protocolulă s’a redactată, când deo
dată sosi scirea, că prințulă Alexandru refusă a-lă sub
scrie, nefiindă mulțămită cu modulă cum s’a redactată 
protocolulă, și anume nu vrea ca numirea sa ca guver- 
natoră generală ală Rumeliei să atârne de consimțământulă 
puteriloră. Prințulă Alexandru motivâză acâsta cu împre
jurarea, că ar pută invdlve ună veto ală Rusiei. A con
simțită prințulă Alexandru să i se ștârgă din învoială 
numele, rămânândă numai testulă, ca „guvernământulă 
Rumeliei ostice să i se dea prințului Bulgariei conformă 
art. 17 din traclatulă dela Berlină.1 De asemenea nu 
se’nvoiesce prințulă Alexandru d’a fi numită din cinci în 
cinci ani ca guvernaloră Oposițiunea sa șl-o motivâză 
astfelă: După ce Pârta a consimțită odată, ca guver- 
natura generală ostrumeliotă să formeze o parte consti
tutivă neseparabilă a demnității sale de principe moște- 
nitoră, e o contrazicere în sine însuși, decă ar primi-o 
aceea pe 
Rumelia 
Rumelia 
n’ar mai 
privelegiată cu guvernatoră ce se pdte depune. La șter-! 
gerea numelui său consimte numai dâcă Porta recunosce

timpă și pe denunțare; căci prin acâsta nu 
ostică, ar cădâ la principată, ci principatulă la 
ostică și forma de stată a celoră două țări 
fi o monarchiă ereditară, ci numai o provincia —0—

Reuniunea de cântări a Sasiloră din Brașovă 
(Mănnergesangverein) a arangiată în trei seri după olaltă, 

guvernamântulă generală ostrumeliotă ca parte ereditară D, 13 și 15 Martie curentă, o producțiune (heitere 
și neseparabilă a demnității de principe bulgară. j Liedertafel) cu același programă. Sala redutei, pe a

Se pare că ministrulă de esterne bulgară Zanov,' căreia scenă s’a dată produeț.iunea, a fostă în tote trei 
care fusese trimisă în Constantinopolă să ia parte la!ser,k înțesată de publică, ce ședea la mese. Chiar și 
redactarea protocolului, n’a respicată destulă de clară Pe gnleriă nu mai era nici ună locă neocupafă și mulți 

și de aceea a fostă desapro- au trebuită să se întârcă din causă că n’au găsită locă. 
Acâsta dovedesce o viuă interesare, care face onâre Sa- 

Puterile îșl ȘÎloră de aici, der și conducerei reuniunei loră de cântări, 
facă pe principele Alexandru,

I

vederile suveranului său, 
bată și rechiămată de principele.

Astfelă stă atji cestiunea rumeliotă. 
dau tote silințele, să f 
a ceda.

Programulă fârte alesă a fostă împărțită în două părți. 
I Partea primă consta din două coruri de bărbați esce
lentă esecutate (Sângermarsch și Liedertafelpolka,) din 
nisce cuplete nimerite, cântate de dibaciulă tenoristă d. 
Friderică Stenner, din ună cântecă umoristică ou multă 
pricepere, predată de d. E. Faflik și în fine din piesa 

cunoscută celoră interesați, că în urma unei ordinațmnl musicală în 1 actă «Ein grosser Damenkaffee,“ care 
a ministrului de agricultură, industriă și comerță, la im- j atâtă ce privesce musica câtă și tecstulă, cântările, 
portarea sticlei de ferestre și uși în Serbia se plătesce . costumurile și esecutarea viuă a fostă cea mai bine suc- 
2 dinari pentru 100 chlgr., 6 procente din valâre în di- n — „—:„ix
nari pentru arme, 15 dinari pentru ună metru cubică de 
năsipă și porfiră (pâtră de pavată).

—x—
Ministrulă Irefort a mai «pricopsită* pe preotulă i 

gr. or. Ioană Condoră din Gyeroffi-Dongo cu 80 fl. Iar- i 
tă’i lui, Dâmne, că nu scie ce face!

—x—
Comisiunea administrativă a comit. Ternava-mare a | 

hotărîlă să se arunce asupra locuitoriloră Coăalmului o j

SOIRILE PILEI.
Camera de comerță și industriă din Brașovă face

câsă dintre t6te piesele. D-na Adam, și în specială 
d-ș6ra Myss au secerată cu plăcuta loră voce aplause 
sgomotâse. Asemenea s’au distinsă ca soliste d-șdrele 
Giesle și Turk. După pausă s’a esecutată opereta co
mică „Loreley," a căreia musică viâiă compusă de 
Franz Mogele ni-a lăsată o plăcută impresiune. Câteva 
părți ale oporetei soluri, dueturl ș. a. suntă prea fru- 
mâse. D-ș6ra Hiemesch ca Lori, a cântată și a jucată 
escelentă, D. F. Schmidt ca comică a jucată ca ună actoră 
rutinată. S’au distinsă asemenea ca cântăreți bravi d-nii 

dare de 5 la sută în favârea scâlei de stată de acolo.j Stenner, Foith și A. Orendi. In fine trebue sg amintimă 
Acâsta’i o călcare de lege, și anume se calcă § 36 din 
art. de lege 38 din 1868. Atâta Românii câtă și Sașii 
ai scâlele loră, susținute din banii loră proprii, și cu 
tâle astea să susțină și scâla de stată, de care nu e ne- 
voiă! Cohălmenii sg nu sufere o asemenea călcare a 
legii.

că corulă mixtă de vreo 60 de persâne n’a lăsată nimică 
de dorită.

Espropriarea Românilorti.
Amu amintită la diferite ocasiunl că la noi 

! să espropriăză Românii, într’ună modă, care nici 
jjice' lui Bismarck nu i-a putută trece prin capă. Ca 

i ni se 4’că, că spunemă neadevăruri, lă- 
i „Ellenzăk££ să ne istorisăscă ună casă 

Au plecată acolo două' espropriare ne mai pomenită în analele perse- 
cuțiuniloră:

.Averea comunei Bănița, din comitatulă Himedirei 
In anulă 1870, comuna

—x—
Din Zăla-Egerszeg sosescă soiri neliniștităre, ( 

„P. LI.» In urma agitațiunii fără frâu a candidatului; nu 
antisemită la deputăția e o mare ferbere în poporă. Evrei ■. s&mu Pe 
loră li s’au spartă ferestrile. r____  ___  ___
companii de infanteriă din Canița-mare.

—X— i l
Scarlatina s’a ivită sporadică între copii din Deva.' s’a licitată în <Uele trecute.

—x— Bănița a făcută o datoriă de 240 fl. pentru lucrările ca-
La gara Gata, <Jice „Ellenzâk* încă și acum fotă tastrale. Pănă mai alaltăerl, nefiindă comuna provocată 

inscripțiunl nemțescl suntă, apoi și biletele suntă scrise s$-șl achite datoria, nici nu-șl mai aducea aminte de ea. 
nemțesce. Ună astfelă de biletă ni s’â trimisă și nouă Iq 4ilele trecute se pomenesce numai primăria Băniței 
și e scrisă pe elă: «Von Kacza nach Homorod-Reps.* Jcu 0 de advocațl, esecutorl, solgăbirăi ș. a., toți
Și de desuptă în parentesă, cu litere mărunțele, se află Maghiari, cari s’au pusă frumosă de au licitată tâtă 

«Ar fi de dorită, averea comunei de 356 pogâne de pământă grasă pe 
să dea peste nașă 
că Cața nu este 
arăta ori cui ca

Bcrisă și unguresce (Homorod-Kohalom.) 
ca direcțiunea căiloră ferate ungurescl, 
amploiațiloră acelei gări și să le spue, 
în Germania. Acestă biletă îlă vomă
curiositate, dâcă va plăti 10 cr. în folosulă «Kulturegy- 
letului.» — Biletă ca biletă, «pițula» să iasa, dejse voră 
găsi asemenea naivi.

—x—
A mai »pricopsită“ ministrulă Trefort pe preoții 

gr. or. Ioană Romană din Dragavilma și Aronă Popo- 
vicl din Almașă (Szarazalmas) cu câte 50 fl. — Iartă-le, 
loră, Dămne, că nu sciu ce facă I

16 
pe

Din Triestă se scrie, că în Padova s’au ivită Ia 
Martie n, două cașuri de coleră. Ună casă privesce 
profesorulă Molucci dela universitatea d’acolo.

—x—
Sinmutilațiu.nea între cei obligați serviciului militară 

a luată în unele ținuturi dimensiuni mari. La asentarea de 
deună^ile în Verșeță s’au presentată peste 50 de flăcăi astfel 
sinmutilațl, mai alesă la ochi, ca să scape de serviciulă 
armatei. Ca pedepsă 41 din aceștia au fostă asen- 
tațî la honvezi.

—x—
«Monitorulă armatei* publică regulamentulă pentru 

ajustarea și echiparea oficeriloră de stată majoră și supe
riori precum și a soldațiloră trupei de infanteria din Bos
nia și Erțegovina. Nouă e numai disposițiunea, că ofi- 
cerii de religiune mohamedană au să pdrte, în locă de 
ceacău și șapcă, fesă roșu cu ciucure de mătase de co- 
lâre vânătă închisă și pe nasturii uniformei să se vâifă 
numărulă batalionului.

—x—
Expulsatulă N. Ciurcu, care se afla în Rusciuc, a 

plecată la Viena. Fiulă său, Al. Ciurcu, va părăsi și 
dânsulă acelă orasă mâne, Duminecă, ducându-se în 
Franța.

I

I

—x—
S’a conferită marea cruce a ordinului «Steaua Ro

mâniei» Exc. sale Magid-pașa, și marea cruce a ordinu
lui , Corâna României» d-loră Mijatovicl și Gheșoff, câ- 
teșl trei delegați ai Turciei, Serbiei și Bulgariei în con
ferința de pace.

ună preță de nimica. Primăria a protestată în contra 
acestei volnicii, dăr în zadară. Astfelă comuna Bănița 
prin vinderea averei sale a suferită o pagubă de 15,000 
fl. pentru o sumuliță de 240 fl.»

Să scie, că dușmanii nămului românescu 
și-au îndreptată privirile loră lacome cu deose
bire asupra comitatului Hunedârei, care e locuită 
mai numai de Români. Prin- urmare pândescu 
ori ce ocasiune, ca să svinte pământulă Hunedd- 
rei de Români. E datoria iurisconsulțiloră și 
advocațiloră români din acele părți să apere pe 
Români de acăstă năpaste. Să strige în contra

nedreptățiloră și să nu înceteze, de arii merge 
măcar până la tronă!

Presse<£
Austro- 
că s’a

Din ciobanii deputata.
Sub acestă titlu (Jiarulă „Neue freie 

din Viena, și după elă alte diare din 
Ungaria publică o istoriără, ce se 
comunicată din BucurescI, în privința d-lui Gu
riță, deputată ală districtului Putna. De curio- 
sitate o reproducemă aci, spre a arăta după 
cum scrie „Răsboiulă“ pănă unde merge fan
tasia corespondentului în cestiune:

»Unulă dintre deputății Camerei române, Iosif Arh. 
Ioană Guriță, era deja în etate de peste 20 ani, pe 
când păzea încă oile unui boeră aprăpe de Bacău. In 
timpă de vară școlarii din mai multe sate, mergândă la 
scăla comună din sătulă mai mare, trecâu pe lângă 
turmă. La înlărcerea dela scălă câte ună băiată ră
mânea la ciobană, ascultândă cum cânta din flueră. 
Dela acești băeți Guriță va fi învățată alfabetu și în fine 
să cetăscă nițelă. Intr’o di isbucni o revoltă între ță
ranii din prejură. Ei năvăliră asupra palatului boerului, 
care îi asuprea. Atunci se autjl o împușcătură din pa
iață și ună țărână cădu mortă. Apoi țăranii fură 
goniți și dațl în judecată. Guriță ciobană fu chemată ca 
martoră. Pe neașteptate elă ținu o cuvântare la tribu- 
nală, espunândă miseria țăraniloră T6tă lumea rămase 
mirată de acestă discursă. Sârtea ciobanului se hotărî 
din acea (Ji- Ajutată de suflete nobile, elă începu să 
învețe a ceti și a scrie bine fiindă în etate de 25 ani. 
Talentulă de oratoră i se desvolta totă mai multă. După 
câțl-va ani deja, elă deveni ună agitatoră la alegeri în 
districtulă său și chiară miniștrii făceau apelă la dânsulă 
ca se le sprijine pe candidați! loră. Elă mergea din sată 
în sată și influința asupra țăraniloră prin cuvântările 
sale radicale. La alegerile din urmă îșl puse însuși can
didatura și țărenii îlă aleseră în unanimitate. Programa 
sa este: Ameliorarea situațiunei țăraniloră.
dintre oratorii mai temuți din Camera română, 
alesă în cestiunî agrarie. Originea sa de josă n’a îm- 
pedecată pe fica unui boeră bogată de a-I da mâna și 
averea sa.
din

Elă e unulă 
mai

In casa lui se adună acum elita boeriloră 
orașulă Bacău. <

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

CONSTANTINOPOLtl, 20 Martie. — Se 
pare în timpulă din urmă, că Prințulti Alexandru 
ală Bulgariei va renunța la pretensiunile sale 
privitdre la timpulă pe câtă să fia numită gu
vern oră ală Rumeliei orientale. Conferența pu- 
teriloră îșl va reîncepe în curendă lucrările.

BERLINtJ, 20 Martie. — Reicbstagulă ger
mană a respinsă propunerea guvernului d’a se 
urca impositulă pe zahară.

MADRIDtJ, 20 Martie. — T6te partidele 
republicane afară de fracțiunea Castelar au de
cisă a forma o coalițiune atâtă pentru alegerile 
viitdre, câtă și pentru tdte eventualitățile viitdre.

DIVERSE.
Șerpii veninoși în insiila Cipru. —Pe cândă In 

insulele cele mari ale Mediteranel, cum de esemplu Si- 
cilia și Creta, șerpii veninoși suntă relativă forte rari, 
insula Cipru este plină de ei. In timpulă verei vipera- 
espică se găsesce prin totă loculă, ast-felă că locuitorii 
suntă nevoițl să pârte cișmele cu carâmbii lungi pentru 
a nu fi mușcați de acești șerpi. Insularii numescă acăstă 
viperă .Kofi* sâu surdă; și pretindă că în timpă de 
șâse luni ale anului, ea îșl perde simțulă afinului, și în 
timpă de alte șâse luni, îșl perde asemenea și vederea. 
In poporațiune este o clasă întregă de indivizi, cari facă 
meseria d’a vindeca mușcăturile șerpiloră prin sugere. 
Operațiunea în ea însăși este neofensivă pe câtă timpă 
operatorulă are gură sănătâsă; în casulă contrariu, cea 
mai mică lesiune p6te să provâce o otrăvire a sângelui. 
Ciprioții pretindă, că pentru a procede fără târnă la 
acâstă operațiune,, vindecătorulă trebue să devie invulne
rabilă înghițîndă otrava unui șârpe. Și în adevără, în 
insulă se află ună mare numără de indivizi, cari se bu
cură de ună felă de venerațiune; ei se supună la urmă- 
tărea operațiune: o viperă omorîtă este atârnată de 
c6dă, se adună ună felă de bale cari curgă din gură și 
se înghită de candidată. Din acelă momentă noulă doc- 
toră îșl perde culârea obrazului, devine galbenă, și se 
asigură, că acești ămeni nu trăescă multă.
STSF- Numere singuratice ă 5 cr. din „Gazeta 

Transilvaniei^ se pottt cumpăra în tutungeria 
lui I. GJROSS.

Editoră : Iacobft Miiresianu.
5

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.
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Oaxsulu Ia bnrssa d® VĂsaa 
din 19 Martie st. n. 1886.

Rentă de aură 4% • ■ • 104 10
Rentă de hârtiă 5% . . 95 60
împrumutul^ căiloră ferate 

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

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 101.40

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 115.25

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

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

Bonuri croato-slavone . . 104.75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung......................... 100.—
Imprumutulă cu premiu

ung.....................................121.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 30 
Renta de hărtiă austriacă 85.80 
Renta de arg. austr. . . 86. —
Renta de aură austr. . .114 50 
Losurile din 1860 . . . 143 75
Acțiunile băncel austro-

ungare....................  . 878 —
Act. băncel de credită ung. 308.75 
Act. băncel de credită austr. 303.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5.92
Napoleon-d’orI . . . 998.—‘/a 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 55

| Londra 10 Livres sterlinge 125.75

Cota oficială dela 6 Martie st. v. 1886.

Bursa de Buenresei.

Gump. vând.
Renta română (5%). 94- 95—
Renta rom. amort. (5°/0) 97— 97 V,

» convert. (6%) 89— 90—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit fonc. rural (7°/0) . 1021/a 103 l/a

> „ „ (5%) - 86=|4 871/*
> » urban (7°/0) • 99— 100—
» » > (6°/o) • —

> (5°/o) ■ 82®/4 83’/*
Banca națională a României 500 Lei ------
Ac. de asig. Dacia-Rom. —

< » » Națională —
Aură contra bilete de bancă • • 14 V* 13’/*
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

Cursulu pieței Brașovu

din 19 Martie st. n. 1886.

i Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.70 Vând. 8.74

Argint românesc . . . . . . > 8.60 • 8.65
Napoleon-d’orI................. . . > 9.97 > 10.—
Lire turcescl..................... . . » 11.20 » 11.30

Imperiali......................... . . > 10.20 » 10.30

Galbeni............................. . . » 5.86 » 5.90

Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.— » 101.—
Ruble Rusesel................. . . > 124.— • 125.’/,

Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

De 78 ani înființată

brevetata 3
Fabrici de Paturi și strae

mai ’nainte Lichtenstauer’s Wwe SoJtne
espedează pe în depositulă ei din WienaV—X '

cu
cu

190 Ctm. lungi, 130 Ctm. late, de calitate forte durabilă, 
câmpulă de coldre închisă și bordurele în colări deschise, bucata 

fi. 1.60 cn împachetare cil totfi.
Mai departe vîndemu, pe câtă va dura provisiunea, 

Pături de cai în colore galbenu deschisu (semmeifarbig) 
2 Metri lungi și circa 1 x/s Metri late, mârgincle cu 6 vărgî rnșiu și albastra, 

său negru și roșiu, în calitate forte dnrabilă, bucata cu
11. S.5O cu împachetare cu totfi.

Cumpărătorului do cel ti puțină 10 bucăți se dă 1 bucată gratis, său se scade 
10 °/0 din prețti.

Numai prin fabricațiunea în cantități forte mari, și în urma vendărei colosale 
suntemil în stare a da aceste Pături de cai îu acesta mărime ueobicluuită și 
în calitate așa de bună, cu asemenea prețuri forte eftine. Sute de adrese de 

mulțămire stau la disposițiă, spre a se convinge ori-cine. 
Trimiterea cu rambursă. Ce nu convine se primesce înapoi.

——Se se observe bine Adresa:-----zz
Pferde - Decken - Fabriks - Haupt - Niederlage,

Wien, I., Rothenthurmsterrasse 14. 2—6

i

EQUITABLE.
Societate de asigurare pe viața 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

întregii 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.

*

%
*

«fi*

£
Societate pe acții

Turnătoria și fabrica de mașini alui Schlick in B.-pesta t 
Biuroulu centralii; WtlitZllBr-BOlllBWll 17 — Fabrica de mașine: 

Âussere Waitznerstr. 1696 — 1699

ZESeocmaxicLă. escelentele și patentatele 
Pluguri Schlick cu doue și cu trei feare 

Prețulfl. dela fi. 58 în susîi
Pluguri Schlick de o brazdă și Pluguri-Rayol

Plugurl-Vidats-Originale £ 
l 

Kașim peutru prepararea nutrețului &
i

**
&

cu prețuri reduse precumă și

Garnituri de mașine cu aburu 
pentru treeratu, și cu aparațfl de rotațiune (Gopel) 

cu prețurile cele mai ieftine
(3—6) Liste de prțuri se trimitu la cerere gratis și franco.

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

anîî șl-a părăsită domiciliulu și pe legitima sa soțiă Rachila Branoviciu 
născ. Popa, gr. cat. din Futacu, — și nu se scie loculă ubicațiunei sale, 
să cităză prin acesta, ca în termină de ună ană și o di să se presenteze 
înaintea subscrisului foru matrimonială, căci la din contră procesulă di- 
vorțialu urcată 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 forulu matrimonială gr. cat de l-a Instanță ală Eparchiei 
protopopesci a Iernotului.1

Petrilaca română, în 8 Martie 1886. Arone GerasimU,
v. protopopă.

(Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. TRANSA

(4—15) a

£

in 8°
de ^heochar $lexi

(£320 pagini, prin urmare îndoitu atâttl de mare ca edițiunea primă, va apărd la finele lui Aprilie 
viitorii. Prețulu fi. 1*50 seu 3 lei 50 b. de esemplartt

Cu referință la prospectulă ce am publicată în luna lui Septembre din anulă trecută 1885 privitorii la aparițiunea unei a doua 
a dicționarului Alexi, venimu a însciința pe m. o. publică, că tipografia Thiel & Weiss din BucurescI, fără scirea și autorisațiuneaedițiunl

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 judecătorăscă.

Pentru ca on. publică să 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 numărulu esemplareloră eșite până acum de sub presă, vom indica cifra loră și adică: 
„a opta miiă de esemplare/ „a noua miiă etc.“

Brașovu, 1 Martie nou 1886. Tipografia AEiFHI.

Tipografia ALEXI Brașovă.


