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Brașovu 9 Martie 1886.
cercurile politice și parlamentare din 
din Viena se ventilăză multă în mo

de față cestiunea încheierei convenției 
Deputății maghiari ar-

In
Peșta și 
mentele 
comerciale cu România, 
deleni din dietă au hotărîtă. precum ni se tele- 
grafiăză, să interpeleze pe guvernă asupra stadi
ului în care se află negociările.

Limbagiulă, de care se folosescu cei din 
Pesta este în casulă de față deosebită de acela 
ce-lu pdrtă pressa din Viena. Pre când „Pester 
Lloyd" însinuă în modă tendențiosă României, 
că mai multă motive politice ar conduce-o în 
lupta ei economică cu Austro-Ungaria, organele 
vienese declară pe față, că plângerile României 
în contra Austro-Ungariei suntă îndreptățite din 
punctă de vedere economică.

Acăstă împrejurare supără multă pe cei din 
Pesta, cari, ca de obiceiu, urcându-se pe calulă 
de bătaiă amenință cu represalii, cu energice in- 
tervențiuni și așa mai departe.

Au dreptate Ungurii de a se simți atinși
de limbagiulu foiloră austriace și de imputările Austrii în țără, în fine amintesce declarațiunea 
ascunse ce le adresăză aceste guvernului ungu- ministrului de esterne Pherekyde 
reșcă, 6r nu celui din Bucuresci. Dăcă e vorba de curăndă în cameră că încă nu s’au începută 
de apărarea industriei năstre de aici, mai alesă purparleurile cu Austria în privința convenției 
a celei ardelenesc!, atunci guvernulă ungurescă comerciale 
merită o dojenire multă mai aspră pentru siste-'unde să se facă negociările; că guvernulă ro- 
mulă seu nebunescă de prohibițiune, prin cărei mână are intențiunea a aplica tarifulă autonomă 
a adusă la sapă de lemnu industria ardelănă cu! 
tătă convențiunea favorabilă ce o avemă de dece 
ani cu România, merită, (jicemă, o mustrare multă 
mai aspră decâtă aceea, ce o face „Neue Freie 
Presse" guvernului austriacă, din causa protec- 
ționismului său agrară.

„Coresp. politică“ află din Bucuresci că 
este speranță, că negociările României cu Austro- 
Ungaria se voră pută începe în curendu pe basa 
tarifului română revisuită. Se speră mai de
parte, că negociările voră avă nnă bună resul- 
tată, dăcă Austro-Ungaria va face concesiuni im
portului de vite română. In fine se crede, că 
negociările se voră face îu Bucuresci.

In fața viităreloră negociărl este de interesă_ r_____ o___  _ ____ r_____________
a cunăsce și părerile foiloră din Viena. j^t.ă cejtotu ce îi stă în putință spre a nu lăsa ca rela- 
scric „N. Fr. Presse“ de Sâmbătă într’ună ar-'țiunile politice cu România să fiă turburate prin- 
ticolă de fondă: ,tr’o neînțelegere economică. Trebue să conser-

„Nu este nicidecum în contra interesului aus- vămă industriei năstre piața României, căci unde 
triacă, dăcă vomă da espresiune faptului vădită, amă și găsi în împrejurările de față altă care 
că monarchia nostră pune celă mai mare preță'se-o pătă înlocui ?....“ 
pe înoirea convențiunei comerciale cu România.. | „Ințelegemă de ce s’a supărată parlamen- 
Dăr și România trebue să dorăscă a sta în reia- tulă din Bucuresci; câtă de șuchiate suntă ten- 
țiuni convenționale cu Austria și acăsta resultă dențele agrarie dovedesce faptulă, că în Româ- 
chiar din datele listeloră comerciale. După aceste ! nia prețulă cărnii a scăzută așa de tare, încâtă 
date importulă României în Austria în anulă1 ună puntă îlă poți cumpăra cu vre-o 10 crei- 
1884 n’a fostă mai mică de 33’4 miliăne fiorini, I țari, pe când în alte țări (bună ără în Austro- 
pre când în adevără esportulă austriacă în Ro-! Ungaria — Red. Gaz. Tr.) lumea se plânge de 
mania a fostă și mai însemnată și s’a urcată1 scumpetea cărnii. Cu tăte aceste datoria cabi- 
la 45'4 miliăne florini. Prețulă importului ro-1 netului română este a țină în freu șovinismulă. 
mână în Austria numai în materii brute a fostă Ce i-ar și folosi de a eschide productele aus- 
nu mai puțină de 31’3 miliăne florini, din cari, triace, dăcă în acelă timpă tractatulă comercială 
22’3 miliăne florini pe grâne, 2’3 miliăne flo-' alu României cu Germania espiră abia peste 
rinl pe vite și 3‘7 miliăne florini pe lână. Față1 șăse ani? Românii nu și-ar ajunge scopulă dă 
cu aceste cifre păte omulă să judece importanța a crea o industriă la ei în țără, pentru ce 
ce-o posede teritorulă comercială austriacă pen- j acăstă convențiune cuprinde în parte încă tari- 
tru România tocmai într’ună timpă, când ven- furi și mai mici, ca cele cu Austria, și pentru 
ejarea de materii brute în cele mai multe state că nicidecum nu putemă admite, că ura în po
ale Europei este împreunată cu greutăți așa de triva statului nostru merge așa departe, spre a 
enorme. Cu tăte acestea s’a născută în Româ- face pe Români să dorăscă a preferi fabricatele 
nia o viuă agitațiune în contra înoirei tractatu- germane celoră austriace. In lupta economică 
lui cu Austria și nu se pote nega, că politica co-j România s’a dușmănită deja cu Francia, tarifulă 
mercidlă a monarchiei nostre e vinovată în parte I autonomă amenință și Rusia și purtândă UDă 
că s’a produsă acâstă mișcare în România. Ro- ] răsboiu cu cele mai multe puteri mari România 
mânii suntă cu dreptă îngrijațl, că Austria nu ar fi învinsă, fără ca înainte de espirarea trac- 
le va acorda în noua convențiă favorulă pentru latului comercială cu Germania ea să-și pătă 
importulă de grâne, ce s’a stipulată în convenția. închide pe deplină granițele și resultatulă acestei 
esistentă. Deputății din Galiția au și începută lupte n’ar fi decâtă decăderea financiară și eco- 
să împingă guvernulă în acăstă direcțiune; s’a'nomică a unei țări, care ne îndreptățesce la cele 
și făcută în parlamentă o interpelația și e în- mai frumăse speranțe."

trebare, dăcă ministeriulă austriacă va posede 
destulă energiă spre a se opune acestui curentă.

„Cea mai mare înverșunare insă s’a pro
dusă în România prin modulă cum s’a tractată 
importulă de vite. încă înainte cu 5 ani Ro
mânia a importată în Austria nu mai puțină ca 
17000 capete de vite; în anulă 1883 însă s’au 
importată din România numai șăse boi, în anulă 
1884 a trecută peste granița română în Austria 
chiar numai ună singură bou, care în adevără 
ar merita să ajungă la unu renume politică-co- 
mercială. Astfelă a succesu stăruințelor^ agrari- 
loră noștri, de a aduce în oposițiune vehementă 
contra Austriei unu teritoriu comercială, în care 
esportămă numai în fabricate nu mai puțină ca 
33'8 miliăne florini, și să ne bage în pericolulă 
de a pierde și acăstă piață. “

„Și acestă periculă nu e mică,“ esclamă 
„N.-fr.-Presse.“ Arată mai departe nisuințele ce- 
loră din România de-a crea o industria în țăra 
loru, vorbesce de tarifulă autonomă, ce s’a con
struită acolo, după modelulă celui austriacă, de 
premiile ce le dă legea celoru ce întemeiază in-

, care a disă

, ci a fostă vorba numai de loculă 
că guvernulă ro-

tață cu statele, cu cari n’are convențiă sdu a că- 
roră convenții espiră, și că ministeriulă românu 
doresce să aibă deplină libertate de acțiune în 
timpulă negociăriloru. „Chiar acestu limbagiu,“ 
— continuă „N. fr. Presse" „ne îndămnă a lă
muri câtu mai curându situațiunea, trebue să 
scimă că avea-vomlu răsboiă vamală cu România, 
său că esistă vre o perspectivă de a obțină 
pacea cu acestă stată vecină............. Ori și
cum ar fi purtarea șoviniștiloră români, tre- 
.bue să accentuămă pe de altă parte, că ar fi 
orbă guvernulă austriacă dăcă nu ar sci apreția 
greaua situațiune a cabinetului română, dăcă nu 
ar lua în sămă dorințele României în privința 
importului de grâne și de vite și dăcă nu ar face

In lupta economică

„România are plângeri îndreptățite contra 
Austriei și ori ce amică ală industriei și ală co- 
merciului trebue să dorăscă, ca să se țină contă 
de aceste plângeri. Este timpulă supremă ca în 
fine să o rupemă cu sistemulă nebunescă ală 
vamei protectioniste și să rccunăscemă că fiăcare 
atacă provăcă și o apărare, să recunăscemă, că 
escluderea c&realeloră și viteloră iea pânea din 
gura lucrătorilor^, cari suntă ocupați cu produ
cerea de zahară, de postavuri său îmbrăcăminte. 
Vedemă că alianța între protecționiștii agrari și 
industriali nu se păte susțină și dovadă pentru 
asăsta este îngrijirea, ce domnesce în sînulă po- 
porațiunei din causa conflictului cu România. E 
vorba de conservarea unui esportu de aprăpe 46 
milione de florini, o cifră însemnată într’ună timpă, 
când tăte porțile suntă închise esportului. E vorba 
de a se susțină relațiunile amicabile cu România, 
de a se susțină simpatiele unei națiuni, care for- 
măză o stavilă în contra potopului slavă"...

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

(Urmare.)
De atunci și pănă astăzi, Mocsary a protestată 

necontenită în contra violențeloră unguresc!, în contra 
silniciei maghiarisărei a scoleloră românescl; și, în dis- 
cuțiunea, ce de curăndă a urmată în sănulă parla
mentului din Buda-Pesta asupra bugetului culteloră și in- 
strucțiunei publice, elă susă și tare a disă miniștriloră și 
legislatoriloră maghiari următărele cuvinte pline be înțe
lepciune :

„ Inima’ml saltă de bucurie, ijice elă, văijendă ce 
progrese mari amă făcută pe terenulă instrucțiunei publice; 
și nu potă de câtă să dorescă din sufletă înaintarea și 
înflorirea câtă mai mare a culturei maghiare; o profundă 
îngrijire însi me coprinde cându trebue se vedu că totu 
ceea ce se face, se face numai pentru cultura maghiară, 
er nimicii pentru cultura cetățeniloru nemagliiarî F

Și cândă șoviniștii maghiari amenințau naționalită
țile nemaghiare de a li se ridica drepturile asigurate prin 
legea naționalitățiloră— drepturi cari în faptă suntă tăte 
oborîte — acestașă Mocsary aruncă în obrazulă pretin- 
șiloră liberali și constituționali maghiari aceste cuvinte: 
„Nu este nimică mai ușoră de câtă să găsimă pretexte, 
ca să revocărnă așa numitele drepturi din legea de națio
nalități, nimică mai ușoră de câtă ca să îrnputămă nâ- 
ționalitățiloră, că abusăză de aceste drepturi.»

Și apoi bărbalulă cu înalte vederi îșl încheiă ar- 
gumentațiunea prin următOrele cuvinte sdrobitOre:

• Unde amă ajunge cu amenințările D-lui Szilagyi? 
Dăcă unii abusăză de drepturi, acăsta nu păte servi de 
pretextă ca ele să se nimicescă;.... și decă voimă să îm- 
pedecămă ca aspirațiunile naționalitățiloră să se mani
feste pe față, atunci nu este destulă să șlergemă legea 
de naționalități, ci trebue se mergemu și mai departe. 
Vedeți însă, ca nu cumva suprimândă simptomele aspi- 
rațiuniloră naționale ce se arată pe față, să faceți din 
aspirațiuni conspirațium 1 “

Nu eu, nu ună Română de peste Carpațl, cl ună 
patriotă ungură, ună parlisană ală lui Kossulh ne spune 
aceste cuvinte, ne arată resbelulă de morte ce ministe- 
rulă și Parlamentulă din Buda-Pesta facă naționalității 
române, încercându-se de a o nimicnici în însuși focu- 
larulă ei intelectuală: în scolă.

Dăr să mergemă mai departe.
In adunarea, în congregațiunea comitatului din 

Brașovă, ținută în 17 Decemvre trecută, a venită în des- 
batere proclamațiunea irredentei Române, care a servită 
de pretextă disțărărei aceloră șăse Români. • S’a sculată 
advocatulă română Lengeră și a tratată acăsta cestiune: 
„Românii irredențî,* deOrece vice-comitele a fostă pus’o 
pe tapetă; elă a întrebată pe vice-comitele despre so- 
mațiunea ce s’a făcută pentru a se strânge tote exem
plarele proclamațiunei din Bucuresci, de ce nu s’a fă
cută și în limba românăscă? Vice-comitele a răspunsă 
că erâ de prisosă, fiindă că proclamațiunea irredentei, 
mulțămită prudenței cetățeniloră, n’a avută urmări.

Atuncea advocatulă Lengeră în fața delegatului 
guvernului a răsounsă următărele :

• Românii suntă destulă de inteligenți, pentru a nu 
lupta pentru principiile irredentei; noi suntemă aderenți 
fideli ai politicei naționale; vomă rămână și pe viitoră 
și totdăuna, dăr pentru aceea nu vomă uita nici când 
că suntemă fii ai patriei acesteia, a cărei bine îlă vomă 
avea toidăuna înaintea ochiloră. Eu nu negă că Românii 
au ceva comună cu irredenta: Nemulțumirea (depulatulă 
dietală Immrich: așa este!} Administrațiunea e rea, au
toritățile nu respectă legea; legea pentru naționalități nu

1 se observă « (Immrich: așa este) Lengeră cu tote în-
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închezeșluirile date; toți astăzi proclamă că nimeni nu 
pâte să fie patriotă, să ’șî iubăscă țăra decâtă când va 
simți și vorbi unguresce: nimeni nu pâte să fie patriotă 
decâtă lepădându-se de sângele, de limba, de tradițiunile 
și aspirațiunile sale naționale! Dăr ia să mai ascullămă 
puțină pe Kossuth! De și dorescă să nu vă obosescă, 
este însă de interesă națională, să arătă încă odată ce- 
loră cari prigonescă neamulă și sângele nostru, și mai 
alesă acelora cari credă pe Kossuth, să le spună ce elă 
gândesce, vorbesce și scrie dela 1848 și pănă astăzi 
despre naționalitățile din Ungaria:

»Eu voiu numai să amintescă încă, cum că tâte 
cele-alte limbi, cari se vorbescă în țără au o patrie, în 
care naționalitatea ce ie concerne are o existență națio
nală și politică: asa pentru limba germană este Germa
nia; pentru limba rutănă este Rusia; tâte cele-alte dia
lecte slave ’șî au țăra loră; limba română are Moldavia 
și Valahia; limba serbăscă are Serbia! limba ungurăscă 
însă afară de Ungaria nu are nici o patriă. După cu
vintele unui mare poetă ală nostru, pentru noi Ungurii 
afară de Ungaria, în întinsa lume nu este nici ună locă 
liberă. Aci noi trebue să trăimă și să murimă aci, ori 
care ar fi sârtea nâstră.»

După ce ați ascultată, D-loră mei, cele dise de 
Kossuth, cum credă Ungurii că potă să ucidă limba ro 
mână, care are patria sa în România? Cum să ucidă 
limba sârbâscă care are patria sa în Sârbia? Cum se 
ucidă limba germană, care are domiciliulă în marea și 
puternica Germanie? Și cu tâte acestea, ei, 6,000,000 
de Unguri, au întreprinsă acestă luptă eroică contra 
a tjece miliâne de Nemaghiari, luptă nepotrivită și nedrăptă 
care ori-ce omă cu minte nu pâte să (Jică că va putea 
să isbutescă vre-odată.

Lupta pentru limbi, D-lord, durerâse efecte a avută 
asupra Româniloră de peste CarpațI. Pănă în secolulă 
nostru, limba latină era limba oficială a Statului poli
glotă ală Ungariei; asemenea și în Transilvania. Din 
toți locuitorii acestoră țări, Românii se accomodau mai 
b'ne cu acăstă limbă, rădăcina limbei românescl. După 
1848, sub regimulă absolutismului, limba latină fu înlo
cuită ca limbă de Stată prin limba nemțescă. Românii 
fură dăr nevoiți a învăța o a duoa limbă, Pentru acesta, 
ei însă erau atrași prin bogăția literaturei, prin sciințele 
în cari ei prin mijlocirea limbei germane puteau a se 
iniția. Limba germană, limbă a unui mare poporă era 
o limbă de înaltă și întinsă civilisațiune. După mai pu
țină de ună quartă de secolă, iată că Românii suntă 
siliți acum a înlocui acestă limbă, prin o a treia limbă 
de Stată, limba ungurăscă.

Ast felă aceeași generațiune trebue, afară de cea 
maternă, să învețe trei limbi de Stată, și cea de pe 
urmă să fiă limba ungurescă, aceia despre cari însuși 
Kosșuth (Jice că afară de cuprinsulă Unguriei, nu mai 
are nici locă, nici ființă. A intrată în capulă Unguriloră 
ca în deosebi Românii să devină Maghiari. Pentru acesta, 
ună resbelă de mârte s’a declarată limbei, scâleloră și 
culturei românescl în generală. Românii resistă și de 
acolo învinovățire, că Românii, mai alesă cei din Ardeală, 
conspiră contra Statului ungară, spre a se uni cu Ro
mânia independentă! Și iată daco-românismulă inventată! 
iată iridentismulă română eșită la ivălă 1

Ei bine, D-loră, ia să vedemă ce este acestă daco- 
românismă, ce este acestă iridentismă? Pănă acum gu
vernulă maghiară nu sciu să fi găsită în sarcina Ro
mâniloră altă crimă —• dăcă crimă este — decâtă lupta 
loră pentru a-șl păstra limba și naționalitatea.

Dovadă a daco-românismului, a irredenlismului ro
mână, Maghiarii credă a o fi găsită în nesce hărți ale 
Daciei vechi, făcute de repausatulă Lauriană în care, 
ca parte a vechei Dacii este pusă și Transilvania.

Apoi, ce putemă să facemă noi Românii, când 
Dumnecjeulă celă sântă a făcută ca Transilvania să fiă 
alături cu Moldova și cu Țăra Românăscă și că tâte 
acestea trei țări formau vechia Dacie. (Aplause).

Ei bine, putemă noi astădi să venimă și pentru 
hatîrulă Maghiariloră să lepădămă origina nâstră, tre- 
cutulă nostru, istoria nâstră, și pentru bunulă placă ală 
șovinismului maghiară, să prefacemă geografia și hărțile 
geografice, și să spunemă că dela crearea lumei Tran
silvania a fostă destinată să fiă țără Ungurăscă? (Aplause.) 

Atlasulă lui Lauriană, dela aparițiunea sa și până 
astăzi, este calulă de bătae pe care fii lui Arpad au în
călecată, spre a porni oribila loră campanie întreprinsă 
pentru stârpirea naționalităței române! Nu mă veți crede 
seriosă, când vă voiu spune că chiar în parlamentulă 
din Buda-Pesta, atunci când a vorbită Babeșă spre a 
apăra naționalitățile de imputarea de crimă în contra 
Statului ungară, i s’au aruncată ca dovadă sdrobităre 
hărțile geografice ale lui Lauriană!

Lăsați-mă să vă citeză însuși extractulă din des- 
baterile Camerei ungare.

Ședința din 8 Deecmvre 1885.
Deputatulă Babeșă: Onorabilă Casă! Deja alaltă- 

erl, mi-am permisă a reflecta, cum neîncetată autjimă 
din partea mai tuturoră oratoriloră maghiari, că băr
bații naționalitățiloră nemaghiare rei patrioțl suntă, 
inspirați de sentimente contrarii patriei, dăr încă n’am 
vădută o unică dată dovedindu-se acesta positivă. (Stri
gări din stânga: ,Ba da; avemă esemplu viu<)

Babeșă continuă: N’am văzută o unică sentință 
judecătorăscă, prin care, în modă competinte s’ar fi con
statată în partea nâstră crime în contra patriei. (Strigări 
sgomotâse din stânga estremă: »Ba suntă. Dâr chartele 
geograficeP)

Babeșă: Audă amintindă ceva harțe. Nu sciu dăr 
dăcă atarl voră fi fabricate dâră prin unii dintre d-vâstră, 
pentru a le provoca în contră-ne. (Contra-4'cerl în 
stânga și strigări: Ele se „propună în România.11)

Babeșă: Dăcă amintiți de cele din România, acelea 
pe noi nu ne potă privi; acolo influința nâstră nu ajunge. 
Eu, onor. Casă, nici n’am intențiunea, nici obiceiulă a 
vătăma pe cine-va; rogă însă se mi se creadă, că este 
pentru noi cea mei dură ofensă, când asupra nâstră se 
ridică asemenea insinuațiunl. Nu cu astfelă de modă se

tămpinările representantului guvernului a continuații, e- 
numărândă plângerile naționalitățiloră; numai dăcă se 
voră satisface aceste plângeri, voră fi și naționalitățile 
mulțumite. Elfi a accentuată că guvernulă numesce 
comiți supremi, cari nu cunoscă limba poporului; justiția 
nu este destulă de nepărtinitâre; cu ună Română nu se 
ia protocolulă In limba română; advocatulă română nu 
pâte vorbi In sala tribunalului românesce, etc.“

Ei, d-loră, acestea t6te se spună în parlamentulă 
ungară, acestea se spună In congregațiunea comitatului 
din Brașovă, acestea le spună 4*arele, acestea le spune 
poporulă întregă ală Româniloră de peste GarpațI.

Să vedemă, D-loră, dăcă acestea erau la 1848, 
la 1859 și 1860 ideile âmemloră de Stată, promisiunilă 
patrioțiloră unguri, cari astăzi ocârmuescă Ungaria, dăce 
acestea erau ideile însuși ale lui Kossuth.

Iată, D-loră, ce gândia și ce mărturisea Kossuth 
când se pregătea a reintra în Ungaria, cu mâna înar
mată cu ajutorulă Româniloră, aflămâ aceste în memo
riile sale.

Instrucțiunile date de Kossuth ca președintele gu
vernului provisoră, de Klapka și Teleki, ca membrii ai 
acestui guvernă, și comunicate agențiloră pregătitori re- 
voluțiunei, cuprindă următorulă periodă:

»Noi avemă încă a chema luarea aminte a D-vâstră 
asupra unei cestiunl fârte importante: relațiunile nâstre 
cătră naționalitățile străine. Siliți-v5 a cerceta simțămin
tele și dorințele Româniloră și Sasiloră, precum și ale 
Sărbiloră și Croațiloră. Pentru acestă finită, adresați-vă 
la cei mai influențl representanțl ai acestoră naționali
tăți. In timpă ce pe de o parte îi veți asiguia, că noi 
pe basa integrității teritorului ungurescă și a legiloră din 
1848, suntemă gata de a face t6te concesiunile ce le 
pâte cere ună frate dela frate-său, invitații pe de altă 
parte de a aduce cele mai departe dorințe ale loră la 
cunoscința nâstră, de se pâte prin âmenl de ai loră îna- 
dinsă trimiși aici. Dăcă noi într’aceste privimă legile 
din 1848 ca punctă de plecare, noi suntemă departe de 
a păstra neschimbate aceste legi; din contră noi voimă a 
lărgi și întinde principiile cuprinse în ele, astfelă că tâte 
interesele, precum cele naționale așa și cele confesionale, 
sub protecțiunea constituțiunei ungurescl, să găsăscă de
plina loră îndestulare. Ca povață să vă serveze alătu- 
ratulă proiectă ală constituțiunii, pe care subscrisulă 
președinte l’a lucrată, și ale căruia principii fundamente 
nuoi, cu toții le aprobămă.

(SubscrișI) Ludovicii Kossuth, președinte G. Klapka, 
L Teleki.

Iată acum și extractulă Constituțiunii proiectate, 
privitoră mai alesă la cestiunea naționalitățiloră:

„Precum religiunea, asemenea și naționalitatea este 
de interesă socială. Statulă, ca asemenea, nu are ni- 
mică comună, nici cu una, nici cu alta. Fiindcă con- 
stituțiunea asigurăză dreptulă de întrunire, cetățenii sunt 
liberi de a se asocia pentru ocrotirea si desvoltarea inte- 
reseloru lorii naționale, precum și altele, și de a convoca 
adunări în comune, comitate, său în tâtă țăra... Ei potă 
ținea adunări și luâ otărîrl, dăr numai în marginile con
stituțiunei și ale legiloră, și statulă nu pâte nimică pre
tinde decâtă că adunările să fiă publice. Acestă prin- 
cipă ’șî va avă aplicațiunea atâtă cătră naționalitatea 
maghiară, câtă și cătră celelalte naționalități; nici una 
nu va avă ună privilegiu deosebită, și guvernulă nu va 
protege pe nici una în paguba celorlalte. Intru câtă inse 
guvernulă, parlamentulă, comitatulă, comuna, are nevoie 
de o limbă oficială, acestă principă se va aplica astfelă 
ca pretutindeni, majoritatea otăresce în care limbă să se 
trateze afacerile publice, fără a se jicni drepturile mino- 
rităței. Dăcă de exemplu o adunare comitatensă otăresce 
pentru anulă curgătoră ca limbă oficială, limba română, 
slavă, sărbă, germană, ungară, atunci cetățenii de altă 
neamă au dreptulă, în limba loră proprie, nu numai de 
a da petițiunl, de a trata procese, dăr încă și de a vorbi 
în adunări. Guvernulă însă, în casă când comitatulă că
tre care adresăză ună ordină, a adoptată o altă limbă, 
ca limbă oficială, este datoră la trimiterea ordineloră scrise 
în limba oficială maghiară, a adăogi o traducere în limba 
comitatului; precum asemenea și comitatulă trebue să 
urmeze aceeași regulă, în relațiunile sale cu diferitele 
comune. Și vice-versa, comitatulă, când limba sa ofici
ală nu este cea ungurăscă, este datoră a pune alăture 
cu rapârtele sale o traducțiune. Legile însă voră fi tra
duse în tâte limbile întrebuințate în țără, și totă așa vor 
fi publicate».

Iată, d-loră, ce mai dice Kossuth despre unitatea 
Statului:

»PrincipiuIă unităței Statului, care s’a visată ca ună 
isvoră de putere și care cu tâte deșteptările istoriei se 
privesce de asemenea, a primită în Viena la ânteiacrisă 
o lovitură deplină, precum asemenea și în trecută a pri
mită mai multe desfaceri și iarăși și în viitorii va primi 
asemenea lovituri; căci în așa numita Austrie unitatea 
nu este sorgintea puterii, ci a slăbiciunei; și acăsta este 
o lege naturală pe care nici o meșteșugire nu va isbuti 
a o desminți. Principiulă unităței este la loculă său nu
mai la o națiune. Acolo numai este putere, pentru că 
unesce și lăgă. Dăr ceea ce se numesce Austria, nu este 
o națiune ci ună conglomerată de diferite națiuni. (Nu 
naționalități ci națiuni). Intr’o asemenea situațiune, orice 
silință spre întrunire nu împreună ci desparte. Intre ele
mente disparate nu numai nu se pâte săvârși vre-o asi- 
milațiune, dăr chiar o cohesiune mecanică nu se pâte 
efectua. Cu câtă aceste elemente se voră împreună lega, 
cu atâtă ele voră tinde a se desface«.

Ei bine, d-loră, acăstă comparațiune caracteristică, 
care o face Kossuth pentru Austria, nu vedeți că se po- 
trivesee și mai bine cu Ungaria ? Ceea ce se face și se 
practică de susă pănă josă și în fiecare c|i în patria Ma- 
ghiariloră de tâte partidele, guvernă și oposițiune, drăpfa 
și stânga, în interesulă, în realisarea ideei de stată un
gară, face a se uita, cum (jicea Kossuth, că principiulă 
unităței nu pâte a’șl găsi locuia decâtă numai la o na
țiune: și ce adesiune pâte să existe între Maghiari și în
tre Romani? Astfelă s’au uitată tâte promisiunile, tâte 

dovedesce în contra nâstră învinuirea de rei patrioțl-, nu 
prin provocări la proclamațiunl său la harțe, său alte de 
aceste lucruri neatîrnătâre de noi, veți convinge pe 
cineva despre cele ce ne insinuați, ci — facă-șl tribu
nalele datoria, cerceteze și judece după lege, pe date 
positive, ăr nu vorbe gâle; și apoi numai pe basa sen- 
tințeloră judecătorescl rădice-se imputări contra celoră 
ce le merită. Până nu se va urma astfelă, imputările 
suntă nedemne, specialmente cele ce ni se facă pe ar
gumente din România, cari nu ne potă privi.»

Acestă dialogă oficială, ținută în parlamentulă un
gară în fața guvernului, care aprobă, este de ajunsă, 
D-loră, spre a vă arăta starea miserabilă și barbară care 
este făcută frațiloră noștri de sânge de peste CarpațI. 
Totă ce a promisă Titanulă Maghiariloră, Kosșuih, prin 
constituțiunea ungară, prin proclamațiunile sale dela 1848 
până la 1861, prin convențiunile sale încheiate cu Cuza- 
Vodă, a devenită minciună. Totă așa este și cu legea 
naționalitățiloră. Limba românăscă este isgonită din 
parlamentă, din comitată, din comună, chiar dm scâle, și 
Românului chiar numele fără voe i se maghiarisăză. 
Nici o scâlă românăscă nu se ridică său se întreține din 
fondurile statului, când Românii contribue toți și de o po
trivă cu tâte celelalte naționalități la fondarea și între
ținerea tuturoră așecjăminteloră de instrucțiune ale Ma
ghiariloră, dela scâlele de sată, până la universități. No
tarii de sate trebue să scie unguresce; și suntă pedepsiți 
prin destituiri oricare întrebuințeză limba românăscă, 
chiară în desemnarea numeloră de boteză și de familie. 
Pe tâta întinderea Ungariei și a Transilvaniei, chiară în 
localitățile locuite esclusivă de Români, nu este permisă 
nici chiară spre indicarea drumuriloră, o inscripțiune, 
ună avisu în limba românăscă. Vai de conductorulă 
poștală, vai de conductorulă căei ferate, care ar cuteza să se 
adreseze cuiva în limba românăscă. In administrațiune, 
în justiție, nu petițiunile dăr chiar interogatoriulă, și 
încă mai puțină pledările nu suntă permise decâtă în 
limba ungară.

Maghiarismulă a străbătută până și în afacerile 
confesionale. In multe locuri deja este impusă, ca ma
tricolele de nascere, de botez, de cununiă să se facă în 
limba maghiară. Și ca mijlocă mai energică de maghia- 
risare, s’a înființată pe tâtă întinderea Transilvaniei și a 
Banatului așa numite societăți de cultură ungurăscă, a 
căroră menire este ca cu ori-ce preță, cu ori ce mij
locă, fie chiar barbară său coruptoră să facă pe Români 
să-și lapede naționalitatea și să devină Maghiari. Sub- 
scripțiunl pentru aceste societăți s’au făcută în tâtă țăra ; 
comunele și comitatele au contribuită, și s’a întâmplată 
în unele comitate că consiliele județiane au impusă până 
și Româniloră o dare de una la sută pentru aceste so
cietăți. Mai vine apoi și maxima de Stată a Ungariei, 
și care practicată pe scări mari a și realisată partea 
dintâiă a maximei: fă pe Română dintâiă seracă, apoi 
Maghiară!

Totă tineretulă română, deja de pe băncile scâle
loră și mai alesă ale universitățiloră, este persecutată. 
Nici o carieră nu le este deschisă, afară de cea a ar- 
meloră. In întregulă Stată maghiară nu este în func
țiunea Statului ună singură Română care a absolvită 
technica ori medicina. Sub regimulă absolutislă la cur
cile judecătorescl superiâre se numiseră mai mulțl Ro
mâni, doctori în dreptă, absolvenți, etc. Mai toț’ aceștia 
unulă după altulă s’au destituită, său fără voia loră s’au 
jusă în pensiune. In partea judecătorăscă mai că nu 
se mai numescă Români; și dăcă în modă escepțională 
se numesce câte ună Română la vre-ună tribunală, acâsta 
se face trimițendu-lă prin pustele Ungariei; aicea neno- 
rocitulă, ofensată Qilnică în naționalitatea sa de șoviniștii 
Maghiari, este silită curendă de a demisiona. Mai înainte 
de tâte, gâna de mârte este declarată inteligenței române.

Ast-felă injuriele, amenințările nu se cruță Româ
niloră nu numai în scâlă, în cancelarie, dăr chiar pe 
strade, chiar în serbări. In 3 (15) Maiu 1884 Românii 
din Cluj au voită a serba, sub acoperământă, tjiua ani
versară a Adunărei ținută în 1848 la Blaj, pe așa nu- 
mitulă „câmpă ală libertăței.1' Studenții universitari un
guri i încongiâră, îi insultă și la pacinica cântare româ
născă Deșteptă te Române, ei întonăză imnulă ungurescă 
din care voiu cita numai o strofă;

Rotundă e lumea acesta, 
Și crescă multe flori în ea, 
Pentru Români însă numai una: 
E flirea furciloră.
Vă citeză și ună altă casă 'și mai caracteristică. 

Se serbăză, mi se pare, în anulă trecută instalarea unui 
prefectă; se dă ună banchetă la care suntă invitate tâte 
demnitățile oficiale și aristocratice din orașă. Este invi
tată și protoereulă română Roșescă. Maghiarii ceră ca 
și acestă protoereu, ea representândă pe Români, să feli- 
citeze pe noulă administratoră. Sânția Sa ’șl începe.cuven- 
tarea în limba română. Atunci întrăga societate se scâlă 
în piciâre, înfuriată, și vociferând strigă cu toții „în fri
gare cu elă, în focă cu elă /“ Ei bine, D-loră, aicea nu 
erau copii; erau bărbați maturi, erau funcționari înalțl, 
era fruntea aristocrației 1

Sârta frațiloră noștri de peste CarpațI, cum vedeți 
este nesuferită, este o luptă pe mârte. De aceea vedemă 
emigrândă necontenită Români ardeleni și bănățeni în 
lomânia nâstră cu sutele și cu miile 1

Ei bine, d-loră, în starea actuală unde au ajunsă 
ucrurile, nu a sosită timpulă ca, fără să lipsimă da’o- 
rințeloră nâstre internaționale, să tjicemă și noi ună cu
vântă de compătimire pentru nenorociții noștri frați de 
sânge ? Nu a venită timpulă ca d. prim-ministru Bră- 
tianu să ’șl aducă aminte cuvintele pe cari în 1868, cu 
ocasiunea discnsiunei asupra proiectului de adresă la 
Tronă le-a c)isă de pe acăstă tribună :

„Când cumnatulă meu este în certă cu sora mea, 
eu nu me amestecă; (ter când bărbatulă surorei mele ar 
ridica brațulă ca se o înjunghia, atunci ridică și eu bra- 
‘ulăa.

Aceste cuvinte explică proclamațiunea iridentei ro
mâne. Scriitorulă, autorulă acestei proclamațiunl a fostă



Nr. 57. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

în Bucuresd, dâr isvorulă ei este în Buda-Pesta, este în 
actele și în persecuțiunile administrațiunei maghiare în 
contra Româniloră; și stingerea iridenlei nu o va face 
isgonirea a șâse Români, ci contenirea erei persecuțiuni- 
lorO și înlocuirea prin ună regimii de pace, de libertate 
și de frăție I

Omenii de stata din Ungaria ’ml voră ierta acestă 
consiliu ce ’ml permită a le da; le ’iă dau în același 
spirilă, carem’a povățuită în 1859 și 1860 de a da os
pitalitate la mii de emigrați unguri, de a scăpa dela furci 
mai multe capete scumpe națiunei maghiare 1 Da, o afirmă 
regimulă actuală, de va continua, ptite aduce foculă și 
sabia în locuințele Româniioră de peste GarpațI; dâr să 
nu crâdă vecinii noștri Unguri, că prin acâsfa ei ’șl întă- 
rescă patria și viitorulă națională!

(Va urma).

SOIRILE PILEI.
Ministerulu de comunicațiune ungurescă a ordo

nată prin circulară tuturoră oficieloră administrative, ca 
de acum în colo numai unguresce să se redacteze cer
tificatele de origine ale aceloră comercianțl, cari suntă 
în relațiunl comerciale cu România.

—x—
Oficiosnlă »Kolozsvâri Kozlony44 află, că reședința 

episcopâscă română se va muta din Gherla în Deșiu 
din motive politice. Care să fiă aceste motive politice, 
de nu cumva maghiarisarea mai repede?

—x—
D. Petru Ungurii, v. notară la tribunalulă din 

Brașovă, a depusă în 4''e'e acestea esamenulă de ju
decători, la Tabla regăscă din Târgu-Mureșului, cu bună 
succesă. Ii gratulămă.

„Egyetârtâs» află, că Kulturegyletulă din Sigetulu 
Marmației s’a constituită definitivă și cei dinteiă, cari s’au 
înscrisă ca membri, suntă doi Români, adică: viceșpanulă 
Mihâ'ka cu 50 fl. și fiulă său cu 50 fl. »Egyetârtâs îșl 
încheiă darea sa de sâmă: * 5,.Dr. Ioană Mihâlyi, fiscală 
comitatensă, ală cărui părinte a fostă Gabrielă Mihâlyi 
comisari revoluționară, a refusală de a întră în acăstă 
reuniune, cu ttite că fișpanulă Lonyai, ală cărui supusă 
e, a făcută demersuri seritisâ pe lângă elă. Pănă 
acum numai elă singură s’a aflată, care a respinsă 
ctila; apoi ce pote aștepta omulă dela uni credinciosă 
aii memorandului din Sibiiu ?“ —Ontire d-lui Dr. I. Mi
hâlyi !“

Editoră: Iacobtt Muresianu.
5

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mnreșianu.

—x—
Tirnovân Gyorgy, proprietară de lângă Reghinulu 

săsescu, șl-a trimisă tacsa anuală de 4 fl. ca membru la 
>Kulturegyletulă“ din Clușiu. ,Dea ț)-4eu mulțl astfelă de 
patrioțl Români,“ 4>ce „Kolozsvâri Kozlony.» — Cum ră
mâne, d-le Târnovene, cu declarările d-tale că ești „bună44 
Română ?

—x—
S’au mai înscrisă la »KulturegyIet“ ca membri 

următorii > Români» din Betleanii, pe cari îi publicămă 
cu numele »patriotice:' Tyira Gyorgy, Fogolyăn Bogdân, 
Miku Gyorgy. Firesce, că „Ellenzâk44 îi laudă. Româ
nii să’șl însemneze bine pe aceste uscături.

—x—
Familiele nobile maghiare dispăru mereu. In comi- 

tatulă Pestei din 138 familii, cari înainte de 1848 se 
aflau între nobilimea proprietară d’acolo, au dispărută 10(), 
în SabolcI din 524 au dispărută 464, în Maramureșă din 
80 au dispărută 51, în Bihoră din 152 au dispărută 105, 
în Neogradă din 102 familii au dispărută 72. Gelă pu
țină ună milionă de jugăre catastrale de celă mai bună 
pămăntă în Ungaria propriă au că4ută în mânile Evrei- 
loră. Ca mâne va deveni Ungaria o strașnică Palestină. 
„Vai, că perimă!“ strigă desperată „Ellenzâk.44

—x—
Din cassa sedriei orfanale din Szentes, comitatulă 

Cianadu, s’a defraudată o sumă de 20,000 fl. de unii 
amploiațl ai ședriei orfanale. Casierulă Iosef Dome și 
controlorulă Alexandru Torok s’au arestată.

—x—
Emigrarea în America ia ftirte mari dimensiuni, 

mai alesă d n comitatulă Sabolciu, unde dintr’ună sală 
cu 80 de case se pregătescă acum de drumă 32 de băr
bați. »Sârăcia e grozavă!» esclamă „Egyetârtâs.44 Cum 
ar putâ fi altfelă sub vitregulă regimă tisaistă?

Maghiarisarea ’șl-a întinsă mrejele și în România, 
căci iată ce scrie »V. Mehedințiloră,,Pe lângă bise
rica romano-catolică din Turnu-Severin se află și o scălă. 
Pănă mai anulă trecută se preda, pe lângă cunoșcințele 
limbei germane, și noțiuni de limba română. Acum 
s’a suprimată cursulă de limba română și s’a înlocuită 
cu limba maghiară ca limbă obligattire.44

—x—
In 4ilele trecute renumitulă operatoră și profesoră 

Billroth din Viena, însoțită de ună asistentă, a plecată 
la Alexandria în Egiptă, unde a fostă chemată prin te- 
legrafă de ună bancheră, ca să facă o operațiune. Bill-

roth 
rară

BRUXELA, 22 Martie. — In Jemappe, 
o localitate de fabrici aprtipe de Liăge, a fostă 
o încăerare între lucrători și gendarmeriă, cu 
care ocasiune au fostă răniți mai mulțl gen- 
darml. ț)ece persdne s’au arestată.

primesce pentru călătoria și operațiune ună ono- 
de 25,000 franci.

—x—
„Figaro“ află, că prințulă Napoleon în curândă va 

părăsi Parisulă și va merge în Moncalieri, 6r de aci în 
România, unde are de gândă să șâdă mai multă vreme1 

—x—
Gonsiliulă comunală din Lembergu ’șl-a răsbunată 

într’ună modă de totă caracteristică asupra lui Bismarck. 
Acesta recunoscândă înaintea întregei luni înfluința mare 
și însemnătatea Poloneseloră, consiliulă comunală a pri
mită propunerea de urgență a profesorului de universi
tate Dr. Malecki, ca princesa Hedviga Sapieha, văduva 
primului mareșală ală țării în Galiția și mama membru
lui camerei senioriloră, prințulă Adam Sapieha, să fiă 
onorată cu baterea unei medalii memorative cu portre- 
tulă ei, ca modelă de patriotă, care să servâscă celor
lalte Polonese ca esemplu demnă de imitată pentru sim
țămintele sale naționale și pentru rarulă ei devotamenlă.

i se
despre prințulă de cortină Rudolfă: Prințulă de cortină 
în tinerețele sale a fostă ună băiată forte sburdalnică. 
S’a întâmplată odată, că cu mentorulă său, cu genera- 
lulă Latour, s’a presentată la o representațiune in Burg- 
teatrulă din Viena. Latour, căruia nu i-a prâ plăcută 
piesa, s’a retrasă în fundulă logei și a adormită. Abia 
a băgată tânărulă prinț ă de cortină de sâmă plictisirea 
lui Latour, și șl-a luată pălăria și a părăsită logea. Ne 
putemă închipui spaima lui Latour, care tre4indu-se din 
somnulă său ușoră, a vâ4ută că prințulă de cortină nu 
e în loge. Ga gonită de furii s’a repe4ită în Burg. Dâr 
prințulă de coronă nu era aici. Totă personagiulă fă 
trimisă, să-lă caute împreună cu Latour. Noroculă i-a 
favorisată. Intrândă într’o cafenea de lângă Burg, a ob
servată pe prințulă de cortină, făcendă curte unei ca
sierițe elegante. Casieriței, bagă sâmă, i-o fi plăcută de 
inteligentulă tânără, cu ttite că nu l’a cunoscută, și l’a 
rugată s’o petrâcă pănă acasă. Prințulă de cortină era 
gata să o petrâcă, în acelă momentă însă întră Latour. 

Prințulă de cortină acum nu mai e atâtă de sbur
dalnică, e însă cam limbută și ’și permite a vorbi mai 

' multă decâtă ar trebui, și în astfelă de cașuri se ’ntâm- 
1 plă, că scapă câte ună cuvântă nerumegată. Astfelă 
odată, cu ocasiunea unei vânăttire, a disă unui conte 
maghiară: >0re ce voiți cu acei CroațI? Credeți, că 
vomă suferi încă multă vreme, să ’i asupriți pe aceștia, 

---: v — _• n _ Nu gcjUj 
|dâcă aceste cuvinte au ajunsă la au4ulă împăratului, e 

scurgă timpă ar pută fi constrînsă să-și concedieze acasă--------------------- împăratulă nu multă după acâsta s’a de-
reserviștii, pe cari nu i-ar mai pută nutri multă timpă. 
Cum se pare, conflictulă dintre Grecia și Turcia se 
decide în favtirea acelui stată, căruia îi va fi cu pu
tință a trăi mai multă timpă din datoriile sale. O tele
gramă din Atena spune, că guvernulă are mijltice să 
susțină trupele mai multe luni. Despre vr’o demobilisare 
sâu retragere a cabinetului nici vorbă nu

Se mai vorbesce, că Grecia adună 
și se pregătesce să’ncâpă acțiunea. Din 
cepută să se lanseze idea, că tire n’ar 
lase pe Grecia a Întreprinde răsboiulă contra Turciei. 
E mare temere, că întrândă Grecia în acțiune, s’ară în
curca rău lucrurile și prin alte cestiunl; chiar 
sârbo-bulgară nu stă pe picitire tari.

Grecia și Turcia.
De câte-va c^ile, disposițiunea răsboinică începe din 

nou a lua dimensiuni în Grecia, și cu deosebire în Alena. 
Comandanții de corpuri au fostă chemați la Atena, ca 
să țină ună consiliu de răsboiu și să ia o decisiune. 
Disposițiunea paclnică, care deună4ile începuse a câștiga 
terenă în Grecia, a trebuită să cedeze dorinței răsboinice> 
când s’a aflată în Atena, că prințulă Alexandru ală Bul
gariei refusă a primi învoiala cu Btirta, modificată de 
puteri. Afară de acâsta, guvernulă elină a fostă întă
rită în oposițiunea sa contra dorînțeloră Europei, d’a se 
susținea pacea, prin siguranța ce o are, că unele puteri, 
anume Francia și Rusia, nu prâ suntă înclinate d’a 
lua parte’ la măsurile coercitive în contra Greciei. 
Negreșită, Turcia e milităresce superitiră Greciei. Guver
nulă din Atena însă contâză pe perplesitățile financiare 
ale Porții, care n’a fostă până acum în stare a plăti ,cei mai credincioși supuși ai impăratului ?«... 
solda armatei ce o are concentrată, așa că în celă mai |

este.
mereu reserve 
Londra a în- 

fi mai bine să

pacea
i

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

PESTA, 22 Martie. — Continuându-se în 
desbaterea specială asupra 

paragraful!! 47, care vor- 
de activitate ală congrega- 
deputatulă Bobești observă 
nici o îngrijire pentru cul-

camera deputațiloră 
jurisdicțiunilorfl, la 
beace despre cerculu 
țiuniloru generale, 
că nu vede îd elă 
tura poporului; polemistiză apoi în contra lui 
Bartha, care identifică cultura cu limba ma
ghiară. Ar fi mai bine, cjdce Babeșu, dtică or
ganele oficiale s’ar ocupa cu lățirea culturei, de- 
câtu d6că se face actista unilaterală prin reuniuni. 
Statulu ungară a putută av6 vr’odată totă te- 
lulă de misiuni, dâr n’a avută misiunea culturei. 
Nu esistă nici o sctilă română ce ar fi înființat’o 
statulu. Face atentă pe statulu ungară, ca să-și 
împlindscă datoriile unui stată culturală.

Ministru-președinte Tisza respinge învinovă
țirea, că pentru cultura poporului nu s’ar face 
nimică. Statulă ungară jertfesce multă în inte- 
resulă culturei. Deși Babeșă n’a făcută nici o 
propunere, și prin urmare nu era nici ună mo
tivă d’a replica, ministru-președinte n’a voită să 
lase nereplicată acusațiunea în contra statului 
ungară.

Madarasz, din stânga estremă, aprobă vor
bele ministrului - președinte și respinge afirma- 
țiunea că statulă ungară n’ar fi avută nici o 
misiune culturală. — Desbaterea continuă.

PESTA, 22 Martie. — Conferința deputa
țiloră ardeleni a hotărîtă să adreseze guvernului 
o interpelare asupra stării tractăriloră privittire 
la tractatulă comercială română, să lucreze ună 
memorandă, în care să se recomande guvernului 
a ridica industria poporală ardelănă, anume în 
ținuturile dela granițe prin Introducerea de vă- 
muri specifice și prin îmbunătățirea comuni- 
cațiunei.

DIVERSE.
Prințulă de cortină Rudolfă. — ț)iarului B. B. C. 
scriu din Viena următărele rânduri interesante

. clarată în sensă contrară. Altădată, cu ocasiunea bote- 
va I zării archiducesei Elisabeta, în Laxenbourg, vorbindă prin

țulă de cortină cu Colomană Tisza despre relațiunile 
austriace, s’a esprimată cu o naivitate admirabilă: „Es- 
pectorările Slaviloră începă deja a fi nesuferite14. Cu ttite 
că Tisza n’a prâ răspândită acăstă declarare, totuși ea 
s’a răspândită și a trebuită să-i urmeze obicinuita des- 
mințire oficitisă.

Așă pută citâ mai multe declarări importante d’ale 
prințului de cortină, dâr trebue să tacă, pentru că ele 
nu-i ertată să fiă adevărate. In sfârșită mai amintescă 
că prințulă de coronă stă în relațiunl ftirte amicale cu 
Ziariștii, cari la inspirațiunile lui dau pe față mai multe 
secrete d’ale curții, cari insă acum în urmă s’au cam 
întreruptă din causa protestăriloră archiducelui Eugen și 
a mai multoră perstine dela curte. Jtikay, care umblă 
desă la prințulă de coronă în afacerea opului etnografică 
„Monarchia austro-ungară în scrisă și în ilustrațiunl» a 
scrisă ună articolă ftirte familiară și fără reservă despre 
curtea împărătâscă, din care causă e disgrația tă. Cu ună 
cuvântă, judecândă după presemne, 4i^riștii și composi- 
torii nu prâ suntă bine vă4uțl acum la curte44.

** *
Statistica Jesuițiloră. — Autoritatea supremă a je- 

suițiloră a publicată cjilele acestea niște interesante date 
statistice asupra călugăriloră jesuiți. După aceste date 
ordinulă monachală ală jesuițiloră esistă de 350 ani, 
De la înființarea lui și până astăzi acești călugări au 
dată din sînulă loră 248 sfinți, 1500 martiri, 13 papi. 
60 cardinali, 400 mitropolițl și episcopl și 6000 publi
ciști. Ordinulă are astăzi 2500 de misionari. Cărțile 
publicate de jesuiți se urcă la mai multe militine de 
esemplare.

* * 
4c

Ună inortă, care trăesce. — „Gaz. Sătânului44 relatâ- 
ză următorulă faptă întâmplată acum câți-va ani, în co
muna V. din județulă R.-Sărat. Unei fete mari i se 
curmă flrulă vieței, părinții ei o înmormîntâză chiară a 
doua ,41 — decă nu mă inșelă — și, în culmea durerii 
loră, hind-că ținâă multă la dînsa, îi puseră salba de lefțl 
la gâtă și o îngropară cu ea. Peste ntipte, doi tâlhari 
se duseră la mormântulă acestei fete ca se’i fure salba; 
sctiseră iute pământulă din grtipă, îșl aruncară ochii îm
prejură ca să nu fiă vă4uțl de cineva și, cândă ridicară 
clapa sicriului, fata se sculă în picitire. Atunci hoții, 
cre4endă că e vr’ună spectru, 
umplură de groză și fugiră; tir 
bucuria părințiloră, cari după 
și ea trăește și astădi.

* * 
*

Rectificare. In Nr. 56 ală acestei foi
de fondă, șirulă 22 dela începută, în locă de: 
naționalitatea, sâ se cetâscă: pacea și naționalitatea.

fantomă sâu strigoiă, se 
fata s’a dusă 
câtva timpă

acasă, spre
măritară,o

la articululă 
părerea și
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Curaulâ la bursa de Viana
din 19 Martie st. n. 1886

Bursa de BucurescI.. Cursulu pieței BrașovO

Rentă de aură 4°/0 • . ■ 10410
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95 60 
Imprumutulil căilorti ferate 

ungare......................... 153,—
Amortisarea datoriei eăi- 

lorti ferate de ostti ung. 
(1-ma emisiune) . . . 101.40

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 115.25

Bonuri rurale ungare . . 104 75 
Bonuri 
Bonuri 

miști
Bonuri 
Bonuri rurale transilvane 104 75

cu ci. de sortare 1C4 75 
rurale Banat-Ti-
............................. 104.75

cu cl. de sortare 104 75

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

vinii ung........................100.—
Imprumutulti 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 aurii austr. . .114 50 
Losurile din 1860 . . . 143 75
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 878 —
Act. băncel de creditti ung. 308.75 
Act. băncel de creditti austr. 303.— 
Argintulti —. — GalbinI

împărătesei .... 5.92
Napoleon-d’ori , . . 998.—*/, 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 55 
Londra 10 Livres sterlinge 125.75

Cota oficială dela 6 Martie st. v. 1886.

română (5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural

I
i
l Bancnote românescli

din 19 Martie st. n. 1886

vend.
95—
97VS
90—
32—

1037,
877*

100—

Cump.
94 —
97—
89—
30— 

102>/s
86’L
99—

. . Cump. 8.70 Vând. 8.74
Renta
Renta

> 
împr. 
Credit

>
»
*
»

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

< > » Națională ------
Aurii contra bilete de bancă . . 14 */*
Bancnote austriace contra aură. . 2.00—

8.65Argint românesc
Napoleon-d’orI .
Lire turcescl . .

>
*

8.60

9.97
11.20

10.—
11.30
10.30

»
(7°/o)
(5°/o) •

urban (7%)

, » (5°/0) • • 82’/*
națională a României 500 Lei------

»
» (6°/o) •

(5°/o) • 83 7*

13’/*
2.02

Imperiali 
Galbeni ,

»

»

10.20
5.86 5.90

Scrisurile fonc. »Albina <

Ruble RusescI

Discontulă »

>
100.—

124.—

7—10 °/0 pe

De
două cuartire:

e

§ In casa din strada mare în Scheiu sub Nr* 138"/ 
vis-a-vis de biserica Sf. Neculae suntu de închiriatuS e s

eeeee
se

unulu în etagiulu l-mu, și unulu în parteru ț

Celti din etagiulA I-mti constă din 3 ODĂI, CUHNĂ, ate 
ODAIE pentru masă, PODtJ, PIVNIȚĂ și ȘOPRONtT pentru^ 
lemne; — în parteru suntu 2 ODĂI, și CUHNĂ și locu pentru 
lemne în pivniță.

Doritorii se se informeze la baia de || 
aburut

9

101.

125.
ană.

Aniiitâ
5

Comunitatea bisericăscă evang. aug. maghiară din Brașovă 
hotărîtu a-și vinde

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

Doritorii de a o cumpăra suntu rugați, ca să binevoiăscă a 
trimite ofertele în scriau până la 27 1. c. D-lui Juliu Modr, pre
ședintele subscrisei comunități bisericesc! (Tergulu Straeloră 
Nr. 234.)

Brașovîî, 8 Martie 1886. Comunitatea biseric^scă
evang. aug. maghiară.

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

voiască a scrie pe cuponulîî mandatului poștalii și numerii de pe făsia 
sub care au primită cjiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu- ' 
ritu și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANSA

MerșuiU trenurilorU
pe linia PredeaM-Budapesta și pe linia Teâiașii-Aradii-IIudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

I*redealii-Budapesta Budapesta—IPredeald

BucurescI

Predealu

Trend 
de 

persdne

Tron 
accelerat

Trend 
omnibua

Trend 
omnibua

Trend 
omnibua

Tren 
accelerat

Trend 
omnibuE

Trend 
de 

persOne

Trend 
omnibua

r

Timișii

Brașovii 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

(
c

( 
(Sighișâra 

Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelil 
Teiușft 
Aiudil 
Vințulti de 
Uiâra 
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida 

Clnșiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedinti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susfi

(
(

Oradia-mare 

P. Ladăny 
Szolnok 
Buda-peata

Viena

(
(

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58
6 00

6.35
3.00

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9.12

10.23
12.32
12.59

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

10.37
12.59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida 
Gliiriș 

Cueerdea

( 
(

6.47
10.37

1.44
5.33

3.15
7.29

I 8.27

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

8.0J
11.40
2.31

Uiâra 
Vințulti de 
Aiudti 
Toinșft 
Crăciun elfi
Blașu 
Micăsasa
Copșa inie. 
Mediaști 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovti

Timiști

sus ti

(>
1

Predealti

BucurescI

(
(

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

Nota: Orele de nâpte suntti cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovii.

Teiușăt- rudft-Budapesta Budapesta- &i*adâ-Teiuș«l.

Trânti Trenă Trenă de Trenă do Trenă Trenă
omnibua omnibua peradne peradne accelerată omnibua

Teiușft
I

Viena11.09 — 3.56 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.2? Budapesta 8.05 1.45 81 q
Vințulii de joșii 12.20 — 4.53 Szoinok 11.02 3.44 11.40
Șibotii 12.52 5.19 11.12 4.02 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradtt 3.37 7.53 6.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațiî 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.461
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.1-2 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 ■— 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradst 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 12.00 4 5'* Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 | 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 8D9-! 6.05 Te.Srașft 12 05 - 2.24

Aradft-'S'ijsi5ș4ra SImerta (Piski) Petrașend

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibua perodne peraâne peraâne omnibua omnibua

Aradîk 6.00 12.55 Simeria 6 30 11.50 2.238.25
Aradulfi nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nâmeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegu 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.13 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orezifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.33 6.07

8.42 3.40 10.06 ®*etroșeu# 10.43 4.04 6.391

Tismișdra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peraâne peradne omnibua omnibua omnibua de pers.

Timis6ra 6.07 12.25 5.00 Petroșemi 6.49 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.U8
Orezifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.4'
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nămeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12.17 8 02

- Aradulă nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
Arad$ 7.50 3.10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


