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Brașovu, 29 Noemvre (11 Decemvre)
Cându cu discusiuuea înfocată asupra ondrei, 

ce se dă sdu mai bine cjisă, ce nu se dă 
stogului națională ungurescu în Croația, de- 
putatulă antisemitică (leza Racz dise, că idea 
de naționalitate se respândesce mai tare în acele 
ținuturi, unde miseria cresce și ddcă miseria se lă- 
țesce așa de multă între poporu, la acăsta sunt 
de vină mai vertosu jidovii.

Lăsându la o parte cestiunea de naționali
tate, trebue să recundscemă, că în adevăru Evreii 
cămătari nu puținu contribue la sărăcirea popo
rului, prin aceea, că’lu esploatdză fără de nici o 
milă și se folosescu de tdte nenorocirile lui spre 
a’lu despoia pănă la piele. Dăr noi cu tdte aceste 
nu loră le dămu cea mai mare vină, ci acelora, 
cari se alidză cu ei, cari le oferă ocasiunea de 
a se îmbogăți pe spinarea poporului și cari înșii 
caută a profită din acăsta miserabilă speculă.

Intre altele se constată acum, chiar din par
tea maghiară, că așa cjisulă „comitată de modelă11 
ală Solnocu-Dobecei, unuliî din pașalicurile ba
ronului Banffy Dezsd, a devenită ună Eldorado 
ală speculațiuniloră coreesci. In acestă comitată 
esecutorii de dare suntă mai toți evrei, pe cari 
administrația îi protege și resultatulă este, că 
poporulă de acolo își pierde pe di ce merge 
moșiărele, ce i-au mai rămasă și ajunge cerșitoră 
pe drumuri.

Spre a fi mai bine înțeleși lăsămă se urmeze 
cele ce ni le comunică ună corespondentă ală 
nostru dm nordulă Transilvaniei, despre isprăvile 
protegiațiloră voinicosului br. Banffy. l£tă ce ne 
comunică d-sa:

„In anii trecuți s’a observată, că se vindău 
pentru restanțe de dare regăscă prin advocatulă 
municipiului Solnocă-Dobeca, ca representantă 
ală erariului statului, și de acele moșii, unde se 
aflau minoreni, a căroră interese advocatulă (fis- 
calulă) amintită era datoră să le apere din oficiu. 
In urma acăsta advocații din Deșă împreună cu 
d-nii G-. Mânu și Aug. Munteanu au înaintată 
protestă în contra acelei ilegale procederl la co- 
misiunea municipală. Comisiunea însă sub pre- 
sidiulă prefectului br. Desideriu Banffy le res
pinse protestulu cu observarea, că advocații ar 
fi făcută acestă pasă numai din invidiă (kenyăr 
irigsăgbol).

„Ne mai voindă să încete licitațiunile de fe- 
lulă acesta, și dânduli-se chiar o formă legală 
prin decisiunile comisiunei administrative, în care 
afară de uniculă Română d. A. Munteanu sunt 
membrii totă numai nisce creature de ale comi
telui supremă, corpulă advocațială însărcină pe 
advocatulă Nicolau Nagy, ca să urmărăscă cu 
atențiune procederea representanțiloră erariului 
cu ocasiunea vinderei moșiiloră pentru restanții 
de dare.

D-lă advocată Nagy își împlini acăstă mi
siune cu o rară diligință, culegândă din muni
cipiu datele despre licitațiunile, ce ruinau 
multe familii și dărăpănau creditulă financiară. 
Aceste licitațiuni le îndepliniră, precum se vede, 
advocatulă municipiului domnulă Ioană Mar- 
kus și domnulă Ioană Lengyel, inspectorulă 
de dare, ținea (precum se vorbesce și se crede la 
apriata dorință a prefectului Banffy, protectorulă 
semitismului în contra românismului) ca esecutori 
mai mulțl Evrei precum: Weltman Ignat său 
pe care d. prefectă îlă numi comisaru de dru
muri în cerculă Becleanului, Weltman Lojos 
fiiulă, Friedman Majer, Blau Jonâsz, Fisclier Mor, 
Bleich botezată: Bereghi Zsigmond și mai în 
urmă impusă ca notară cercuală în Simisna,

Feuerstein Salamon și Samuel Ignat, apoi tatălă 
și fiiulă Jaszel.

Se dice că memorații Markus cu Lengyel 
lucrândă mână în mână cu acești esecutori de 
dare, și în compania cu "ăposatulu Csonka Bela 
și cu Victor Darko, despre care însă se afirmă 
că ar fi, nevinovată — au făcută cu licitarea 
moșiiloră ămeniloră și ale orfaniloră un astfelă de 
trafică, că cumpărau aceste moșii, ori ei înșiși, ori prin 
adicții loră esecutori jidani, cu prețuri așa de ba
gatele, încâtă darea nu se acoperea și de multe 
ori nici spesele de esecuțiune. în urmă totu ei, 
singuri ori prin mijlocitorii lor, le vindău din mânăli- 
beră pe la alți privați cu prețuri multă mai mari 
în câștigulă loră propriu. Astfelă atâtă erariulă 
statului, câtă și bieții restanțieri cu darea, remâ- 
nău enormă păgubiți, cei din urmă fiindă scoși 
din moșiile loră și aruncați pe drumuri!

Asemenea date și despre alte nelegiuiri, do
cumentate priu multe estrase autentice din cărțile 
funduare, nu pregetă d. advocată Nagy a-le aș
terne încă din văra trecută atâtă ministrului de 
finance câtă și celui dela interne , comunicândă 
astă stare deplorabilă și unoru deputați de in
fluență.

In cele din urmă, din aceste și alte cause 
necunoscute, urmă dilele aceste disposițiunea mi
nisterială, prin care inspectorulă Lengyel fu de- 
misiunată, ăr în loculu lui fu numită Pal Istvan 
din Odorheiulu săcuiescă, pre când Markus cu 
Darko fură trași în cercetare disciplinară. Popo- 
rațiunea acestui nefericită comitatu privesce cu 
satisfacțiune și la acâsta mesură, destulă de cru
ță t6re.

Nu potă lăsă neamintită, că institutulă de 
credită ală miciloră posesori, care mai înainte 
împrumuta deci de mii poporului din acestă co
mitată și jură pe basa venitului curată, acum 
din căușele memorate și-a sistată de totă îm
prumuturile și așa creditulă fonciară s’a stinsă, 
pdte până atunci, până când acestă comitatu îlă 
va guvernă prefectulă D. Banffy, care însuși 
e unulă dintre consiliarii direcțiunei numitului 
institută și pdte cu salariu grasă.

Au trebuită așaddr să trdcă ani la mijlocă 
și corpulă advocațiloră din Deșă să se adreseze 
directă la Peșta cu datele, ce le-a adunată asu
pra nelegiuiriloră comise de organele publice în 
companiă cu esecutorii evrei, pentru ca să se ia 
o măsură drecare în contra celoră culpabili, 
despre a căreia natură blândă ar fi multe de 
(jisă.

Nici nu era ușoră lucru ca d-lă Tisza să 
blameze astfelă pe copilulă său de sufletă, Banffy 
Dezsd, care scie se represente așa de bine „idea 
de stată maghiară. “ Se dice că br. Banffy n’a 
fostă puțină surprinsă de acăsta procedere a mi- 
niștriloră Tisza și Szapary și avea și causă de 
ajunsă pentru acăsta.

Demisionatulă inspectară de dare Lengyel 
este acum cu totu dreptulu luată în apărare de 

1 cătră cei din oposițiune, cari constată, că încă 
înainte c’ună ană și jumătate, în urma unei in- 
terpelațiuni făcute în comisiunea administrativă, 
acăsta comisiune a luatil la cunoștință procederea 
numitului inspectară de dare și a aprobat’o., avi- 
sându’lă de a procede tată astfelă cu licitarea 
moșiiloră pentru restanțele de dare.

Cum vine dăr Lengyel Janos să fie adi pe
depsită pentru o purtare, care a primită apro
barea consiliului județănă și a prefectului Banffy?

Eată o cestiune, care atinge în modă gravă 
reputațiunea pașei dela Deșu și a divanului său. 
Oii și cine va trebui să recundscă de justă pă

rerea oposițîonaliloră, după care prin măsura mi
nisterială memorată nu Lengyel Jânos, ci pre- 
feetulă comitatului Solnocă-Dobeca și comisiunea 
administrativă sunt în prima liniă blamați.

In asemeni împrejurări unu prefectă de „mo
delă11 ar trebui să-și dea demisiunea. Dăr p6te 
că br. Banffy nu dă atâta importanță acestei 
cestiuni. Misiunea lui este de a maghiarisâ. 
Poporulă pdte sărăci câtă de multă sub lo
virile esecutoriloră de dare, numai să se ma- 
ghiariseze.

Der Geza Râcz ne spune, că poporulă cu 
câtă e mai săracă cu atâtă va fi mai înfocată 
contrară ală maghiarismului. Astfelă apare com
promisă și reputațiunea și misiunea baronului 
Banffy.

Hic Rhodus, hic salta!

CRONICA POLITICĂ.
Vorbeamă de curentulă slavă și de curentulă ger

mană în monarchia nostră constatândă, că Maghiarii în- 
notă în apele germane. Este sciută că idea, ca Austria 
cea veche se se împartă într’o parte germană și una ma
ghiară, adecă idea dualismului modernă a fostă și este 
încă multă sprijinită din partea principelui de Bismark. 
Politica austriacă de sine stătătore a reușită cu tOte a- 
cestea a răsturnă egemonia germană in Austria, der nu
mai pe lângă susținerea »dualismului constituțională.* 
Acestă susținere este pretinsă de interesele germane și 
Maghiarii, de câte ori se tractdză de esistența dualismului’ 
vorbescă in conștiința acestoră interese, cu cari s’au 
aliată ei sub condițiunea, ca să li se lase intactă 
egemonia în țările coronei ungare. De aici vine, că d-lă 
Tisza se uită de susă în josă la Cehi, cerândă prin or- 
ganulă său, ca să se supună necondiționată esigențeloră 
,dhalismului constituțiunală* și să-și reducă pretențiunile 
la ininimulă necesară, spre a nu eși din cadrulă dualis
mului. O asemenea lecțiune le dă »Nemzet« Cehiloră 
în numărulă său dela 9 Dec. îndoindu-se că d-lă Rieger 
acceptă dualismulă sinceră cu tdte consecențele sale 
Ungurii, adauge »Nemzet,» nu potă luâ în seriosă reservați- 
unile sale cu privire la drepturile Boemiei și la raportulă. 
Cehiloră cu Slovacii, și este decisivă pentru ei, că foile 
cehice au respinsă cu indignare provocarea lui Rieger, de 
a nu mai agită între Slovacii din Ungaria. »Nemzet< 
finesce prin a declară, că sub asemeni împrejurări nu va 
succede niciodată de a stabili bune relațiunl între Cehi 
și Maghiari

*

țliarulă »Politik« din Praga înșiră într’ună numără 
mai nou, ună șiră de dorințe naționale ale Ce
hiloră, care încă nu suntă împlinite șip entru care me
reu stăruescă. Dorințele suntă urmâtOrele: Desființarea 
ordinațiunii pentru esaminele la Universitatea Cehiloră, 
o sferă întinsă pentru cehisarea Moraviei și Silesieî, intro
ducerea limbei oficiăse cehice în Moravia, Boemia și 
Siliesia, mai încolo Instituirea referențiloră Cehi la minis- 
terie, pănă când nu va fi ună ministeră pentru Boemia, 
în Viena.

în urmă ceru Cehii o înterpretațiune mai largă a 
§. 12 din legea fundamentală de stată despre represen- 
tanța imperiului, spre a lărgi sfera de activitate a diete- 
loră. In fondă apare, ca totdăuna, în ilustrațiune 
mistică restaurațiunea coronei boemice și dreptulă istorică 
ală Boemiei, care este totă atâta de întemeiată ca și celă 
ală regatului Ungariei. Alte dorințe deocamdată nu ma 
au Cehii, dai1, asigură »Pokrok,’ că guvernulu este cu 
lotulă de acordă cu- Cehii, și cu celelalte fracțiuni din 
drăpta — »N. fr. Presse,« care aduce acestă estrasă 
puțină tendențiosă din organulă boemă, observă în modă 
ironică, că Cehii scotă la ivelă, dorințele de mai susă de 
când i-a asigurată D-r. Rieger despre aceea, că năsuin- 
țele loră politice întîmpină în Pesta neutralitate absolută.

*



In staturile unite nord-americane au severșită băr
bații aleși în 4 Noemvre alegerea președintelui. 
După cum ne spune »Times,« au căpătată Cleveland 
și Hendricks 219, Blaine și Logau 182 voturi. La voli- 
sarea poporului ,din Noemvre se dădură 10,046,043 de 
voturi; dintre acestea căpătă Cleveland 4,913,901, Blaine 
4,847,659, St. Iohn 150,633 și generalulă Butler 133,850; 
Maioritatea lui Cleveland face 66,242 de voturi. Peste 
totă se dădură cu 127,892 mai multe voturi ca la alegerea 
lui Garfield. Cleveland va depune oficiulă său ca guver
natori aii Newyorcului în 6 Ianuarie. In 4 Martie se va 
muta în palatulă din Vashington; căci în acăstă cji, punctă 
12 6re, începe președința lui peste republica nord-ame
ricană.

Discursulu deputatului naționalu V. Babeșu. 
ținuta în dieta ungară, cu ocasiunea desbaterei 

bugetare.
Onorabilă Casă representativă! Am petrecută cu 

atenținne lunga desbatere generală asupra bugetului. 
Mărlurisescă că mi s’a făcută prin acăsta lumină în multe 
privințe — atâtă din partea ministerului, câtă și a ora- 
toriloră oposiționali; totuși multe puncturl mi se pară 
încă nelămurite și între acestea chiar direcțiunea politică 
principală, și d’aceea am luată cuvântulă, pentru de a 
vă recomanda atențiunei vederile mele, scrupulii mei, în 
acele nelămurite privințe.

întrebarea cea mare e: Cum ni se înfățișăză situa- 
țiunea materială și spirituală a țării, bună seu rea? — 
In progresă seu în regresă? Căci, deși nime nu este 
între noi, carele n’ar cunoșce, că sarcina dăriloră pu
blice mare și grea este, deși ea afară de acăstă sală, 
ba nici chiar aici pe nime n’am audită afirmândă, că 
poporațiuniîe țării, publiculă celă mare, n’ar simți acăstă 
grea sarcină și că n’ar esiste nemulțămire pențru densa; 
totuși când este vorba de bugetulă țării, când pe acesta 
ne punemă a’lă esaminâ și analisa, ca prima și princi
pala cestiune ni se impune, relațiunea și proporțiunea lui 
cătră cele premergătăre lui, de când le cunășcemă.

Cifrele bugetului la cheltuele potă să fie forte mari, 
totuși dăcă se va dovedi, că ele s’au desvoltată succe
sivă prin necesitate, și în proporțiune cu desvoltarea ve- 
niteloră, cu bunăstarea țării, bugetulă nu se va pute dice 
ruinătoră.

Eu îmi îndreptă privirea îndărătă, pănă la 1860, 
când pentru prima oră absolutismulă austriacă a supusă 
bugetulă Monarchiei la âprețuirea estraordinarului Con
siliu imperială și a opiniunei publice, și când — nu că
derea dela Solferino, ci tocmai criticile făcute acelui bu- 
getă au fostă, care au nimicită sistema guvernământului 
lui Bach.

După statoririle acelui Consiliu imperială, atunci 
bugetulă cheltueliloră imperiului întregă era: 340—344 
miliăne fl., adecă cam tocmai atâta câtă astădl este ală 
Ungariei singure. Și atunci s’a calculată cumcă, adău- 
gendă dările comunale, districtuale, pentru scole, comu- 
nicațiunl ș. a., cădău câte 10 fl. pe fiecare sufletă, și 
totl din tote părțile, mai vertosă membrii maghiari ai 
Consiliului imperială, cari conducâu discusiunea, în gura 
mare strigau, că sarcinile ruinătăre și ne mai suporta
bile sunt 1 Astădl după bugetulă nostru, din sarcinile 
publice cade asupra unui sufletă mai multă ca 10 fl.

Esporlulă și importulă Monarchiei atunci s’a calcu
lată cu 275 resp. 300 miliăne; prin urmare passivă. 
Astădî în acăstă privință n’avem date positive, dar nici 
causă de a presupune o situațiune mai favrrabilă.

Datoria publică făcută de guvernulă absolutistică în 
10 ani, în cari reorganisase Monarchia din temeiu și 
susținuse ună răsboiu mare, era 1300 milione. Va să 
dică erășl tocmai câtă este astădl a Ungariei, cea con
tractată dela 1868 în coce prin ministerulă constituțio
nală maghiară.

Și aceste sarcine și datorii nu numai atunci, ci și 
mai încăce, atâtă la dieta din 1861, câtă și prin totă 
timpulă provisorului, noi cu toții le-amă preclamată de 
enorme și ruinătore pentru noi și țăra năstră. Și fiindcă 
deficitulă ce atunci se constatase cu 40- 45 milione pe 
ană, adecă erășl întocmai ca și ală nostru de nnă șiră 
de ani încăce, prin însuși ministerulă imperială s’a de- 
chiarală — deocamdată nedelăturabilă, absolutismulă a 
trebuită se dispară, urmându-i constituționalismulă, resp. 
parlamentarismulă, ca să îndrepte cele încurcate de 
absolutismă.

De atunci 24 și resp. 17 ani trecură; prin acestă 
lungă timpă vădurămă, cum bugetulă patriei năstre, care 
noi l’am primită cu sarcine de 140—150 miliăne la ană 
pentru țera nostră, dechiarate în acestă mărime de ne 
mai suportabilă, cum elă s’a urcată departe peste 300 
miliăne, mai multă de câtă îndoindu-se! Dările directe 
singure au ajunsă cifra de 95 milione, o cifră mai mare 
ca atunci a Monarchiei întregi. Dreptă că On. d. minis
tru de finanțe, deunăzi dede esplicarea, cumcă în acele 
95 mii. se cuprinde și suma necesară pentru carnetele 
și amorlisațiunile obliga țiuniloră rurale, ceva peste 19 
miliăne; totuși și restulă de 75 mii. fl. în proporțiune 
cu cifra din trecută și chiar cu corespondenta cifră din 
cealaltă parte, multă mai bogată a Monarchiei, apare 
fărte mare.

In privința acestoru sarcine, precum și a celoră 
indirecte, nu mai puțină grele, guvernulă și cu ai săi 
pretinde, că — n’ară fi pră grăle, n’ară fi ruinătore; din 
cealaltă parte oposițiunea le dechiarâ și încercă a dovedi 
de enorme și ne mai suportabile. întrebarea 
deci e: care -parte spune adevărulă? Datele, de care se 
servesce oposițiunea, convingă; dar esplicațiuuile, ce în 
repețite rendurl dede m. on. domnă ministru de finanțe, 
încă ar fi liniștităre, dacă numai întru cât-va încă ne-ară 
pută lumina. Dacă d. ministru de finanțe ne-ar pută 
dovedi, că bunăstarea țării, înavuțirea poporului, în ase
menea măsură a crescută, atunci eu așă recunăsce, că 

n’are temeiu nemulțămirea publică. (Strigări din 
drăpta »NicI nu are!») Dacă d. ministru ne-ară pută 
arătă, că sub sistema lui Bach, esecuțiunile pentru dări, 
în părțile năstre, au fostă mai multe său celă puțin totă 
atâtea, — acele escepțiuni, care prin tătă Europa suntă 
astădî caracterisate ca unice, cum nu mai esistă în 
lume, dică, decă ne-ar pută arătă acăsta, atunci așă 
cjice și eu, că țăra nu se stărce, capitalulă nu se atacă, 
celă puțină nu mai multă ca prin absolutismă. Dăcă în 
fine ni s’ar dovedi, că esporlulă țării năstre întrece cu 
multă importulă și prin urmare, că nu e de a ne teme 
de secarea totală a puteriloră năstre, temerile nostre, 
pessimismulă, ar trebui să încete. Insă în acăstă direc
țiune n’am audită date și argumente positive. Ceea ce 
ni se impune atențiunei e, că nu numai datoria publică, ci 
și cea privată este forte mare, că precând pe la 1860 
datoria publică a Monarchiei întregi a fostă 1300 mii., 
astăzi a Ungariei singure, cea contractată de guvernulă ei 
parlamentară, este 1300 mii., cătră care de vomă adauge 
cele 600 mii., ce corăspundă cameteloră ce plătimă Aus
triei anuală, și vomă mai adauge datoriile flotante, a 
căroră cifră nici nu se șcie positivă, așa credă, că da
toria nostră publică se urcă peste 2000 de mii.; luândă 
acum că datoria privată a poporațiunii, cea ipotecară — 
după proba de constatare ce s’a făcută, ajunge la 1000 
de mii.; ăr cea personală sigură nu este mai mică, ăcă 
că ni se înfățișăză passivele țării, parte mai mare cătră 
streini, în colosala cifră de trei patru milliarde de 
florini! Cum deci să nu fie îndreptățită temerea, că 
mergemă spre ruină? seu — cum să putemă consimți 
cu guvernulă, când ne presentă în colăre veselă situa- 
țiunea țărei 1 Apoi când ne întrebămă, că după aceste 
grele sarcine și sacrificii, care suntă bunătățile, folosele 
ce are poporulă? — Răspunsă nu ne putemă da altulă 
deoâtă care ni-lă dede d. colegă, deputatulă Wolff. (Wolff 
a răspunsă la aceastașl întrebare, că avemă: »admi- 
nistrațiune mașteră, justițiă scumpă și biro
crația egoistă și făr de inimă;» că — corupțiunea este 
în flore!» — Raportă.) Prin urmare trebue să ne între
bămă: pentruce este acăs'a așa?

Asemenea sarcini și sacrificii, după mine, numai atunci 
suntă îndreptățite, când ele suntă necesare și corăspundă 
supremeloră scopuri ale țării. Eu din parte-mi așa sein, 
așa am învățată, așa pricepă, că celă mai înaltă și ra
țională scopă ală statului nu este, nu pote fi altulă, de- 
câtă — bunăstarea și fericirea poporului. Chiar 
din prăînaltulă rostă ală Maiestății Sale pururea acesta 
am audită, pururea la ocasiuni solemne ni-s’a spusă, că 
— prosperitatea și fericirea popăreloră sale 
estesupremulă scopă. Ei bine simte-se, vede-se 
undeva prin poporă acăstă bunăstare și fericire ? Eu cu
teză a afirmă, că însuși onor, guvernă este convinsă, 
cumcă — nu. Și dăcă nu acăsta, apoi care alte scopuri 
urmăresce onor, guvernă? Pentru care altele cere atâ
tea sacrificii poporului? Recunoscu-se acelea de adevă
rate scopuri ale statului?? Acilea — după mine, se va 
arătă ascunsulă răului. Guvernă și parlamentă au per- 
dută din vedere adevărătulă scopă ală statului. Nu-lă 
mai caută în bunăstarea și fericirea poporului, ci în rea- 
lisarea a două idei greșite, de o parte în- afară afec- 
tândă rolulă de mare putere, ceea ce costă enorme 
sume de bani și nici că se pote ajunge decâtă numai în 
coda altoră, adevărate, dar nouă streine mari puteri: de 
altă parte în întru sforțându-se, pentru realisarea 
ideei de stată maghiară, pe care mai vertosă ast- 
felă o esplică, că trebue maghiarisate tote popărele ne
maghiare, o tendință ce de asemenea costă forte multă. 
Dar eu pentru aceste scopuri și direcțiuni nici nu atacă 
pe on guvernă; căci găsescă, cumcă elă nu face de
câtă ceea ce-i cere opiniunea puulică la Ma
ghiari. Sum convinsă, că decă opiniunea publică ma
ghiară ar recunăsce acăstă greșită direcțiune și ar pro
testă contra urmării ulteriore a ei, on. guvernă n’ar mai 
continua-o, mai vertosă, căci însuși m. on. d. prim-mi
nistru mai alallăerl recunoscu, cumcă a trecută tim
pulă de a mai pute maghiarisâ său ger mani să 
prin legi său cu forța. Pătrundă deci acăstă recu- 
născere prin opiniunea publică maghiară în parlamentă, și 
guvernulă va trebui să țină sămă de ea, și — atunci, dăr n u 
mai atunci va pută să fie vorba de adevărată îmbu
nătățire, adevărată progresă morală și materială în țără, 
de reducerea bugetului, de scăderea sarcineloră 
publice. Pănă atunci — 16te în deșertă! Căci când cău- 
tămă, unde mergă, unde se cheltuescă banii cei mulțl — 
ne convingemă că — în streinătate, în punga acelora 
cari ne susțină și ne desmărdă ca putere mare; parte 
mai mică rămâne în țără, carea abil ajunge a satisface 
în mică măsură lipsele și pretensiunile elementului ma
ghiară, dăr pentru desvoltarea și cultura comună generală 
nu rămâne nimică!

On. guvernă de bună sămă pricepe acăsta. Elă șcie, 
că puterea lui este adl condiționată de atinsele două 
scopuri, șcie că în momentulă când va recunosce, cumcă, 
nu le mai păle corăspunde, a încetată a fi, cum amă 
atinsă mai nainte, că guvernulă absolutismului autocrată 
în acelă momentă a trebuită să abdica, când a recu
noscută, că nu pote face față trebuințeloră pentru sco- 
pulă său. Și la noi, precum ne aducemă aminte, a 
fostă atunci ună asemenea momentă pe la 1872—1875, 
și chiar în urmarea celoră atunci petrecute, a ajunsă la 
guvernă on. d. ministru-președinte de astădî, și tocmai 
de aceea eu sunt convinsă, că acestă guvernă și cu sis
tema sa până atunci va sta la putere, pănă când va fi 
în stare, a scote de la țără mijlăcele necesare pentru 
acele greșite scopuri ale statului, de care amă amintită. 
Vă rogă să țineți bine aminte acestea! A juca putere 
mare în afară — o națiune mică — este a se face 
unăllă, tributară streiniloru puternici, a face să se scurgă 
averea țării, crunta muncă a popăreloră — în punga și 
folosulă streinului. Și pre câtă timpă presentulă nostru 
ministeră cu vigurosulă conducătoră ală său, on. d. Co- 
lomană Tisza, lucră in acestă direcțiune, sprijinită va 
fi din afară și sprijinită este în lăuntru și — nimeni 
nu’lă va pute răsturna, pănă când elă însuși nu va 

pută ajunge a se convinge și a declara, că pe acăstă 
cale mai departe nu păte merge, atunci va face locă 
altuia, ca acela să’și încerce noroc-ulă.

Pentru atestă convingere a mea, amă pățit’o odată 
cu on. d. ministru-președinte.

Mai înainte cu 9 său 10 ani, amă publicată ună 
articulă, prin care arătamă, că esistă și popăre, ce tră- 
escă și muncescă pentru alții, pentru streini, și între 
acele țări și popăre la primulă locă Turcia și Ungaria, 
dovedindă acăsta prin cifre. Dlă ministru de interne ală 
Ungariei, Coloman Tisza, mi-a făcută procesă de presă 
pentru acelă articulă — naintea scaunului eu jurați 
d’aci din capitală, va să dîcă naintea unui foră — nu 
românescă, căci atare nu esistă în țără, ci ungurescă, 
și acusatorulă și-a dată totă truda, a face din causă 
agitațiune națională ; dăr juriulă ungurescă m’a achitată, 
Și pentru ce motivă ăre? Pentru că jurații au simțită 
adevărulă arălăriloră mele.

Repetă deci, că simțulă greutății sarcineloră esistă 
și se manifestă; însuși on. ministeră îlă recunăsce prin 
aceea, că promite, d’ocamdată a nu mări contribuțiunile. 
Pănă când însă țăra va pută să’șl supărte cele de aslătjl 
și câtă timpă guvernulă nu va fi silită a le urcă?! Eu 
sunt convinsă, că acăsta nici nu depinde de la dânsulă, 
ci că dăca urcarea ca mâne i se va cere, va trebui s!o 
esecute, că de nu, tocmai așa va fi dată la o parte, 
precum s’a delăturată de la putere — dincolo de Laita, 
partida constitnțională (Verfassungs-Partei), îndată ce a 
esitată de a mai urcă bugetulă. (Ilaritate în partea dreptei).

On. d. ministru de la finanțe vrea să dovedăscă 
bunăstarea economiei țării cu creditulă celă mare, de 
care se bucură țăra în streinătate și la burse. Dăr apa- 
rițiunea acăsta trebue considerată din temeiu mai adencă, 
și atunci vomă înțelege, că adeseori ni se oferă credi
tulă din partea acelora, cari vreau să ne ruineze. Cine 
promite și face adl creditulă? Eu așa credă, că — 
Rothschild și cu consorțiulă său. Și — ce felă este 
acelă credită ? Este de natură, că dăcă se bolnăvesce 
ună diplomată, dăcă o recoltă este slabă, dăcă America 
ne face prețuri scădute în grâne, creditulă ni se legănă, 
cursurile la momentă cadă ! Asta este soliditatea creditu
lui nostru.

Dar ăn se mai cugetămă, că ar avă și Rothschild 
o idee a sa, bună ără analogă cu ideea de stată a d-lui 
ministru-președinte, sigură că Rothschild atunci ni-ar dâ 
credită pănă să ne înecămă în elă! Eu țînă de o neno
rocire a țării, că creditulă nostru aternă dela Rothschild, 
și tocmai d’aci trebue să ne esplicămă o mulțime de a- 
parițiuni triste în economia nostră publică și privată. Nu 
voiu uita nici odată, cum înainte cu vr’o 10 ani, ună 
matadoră financiară din streinătate mi s’a respicală, că 
— oricâtă să îi coste, nu voră lăsâ să cadă Ungaria fi- 
nanțialmente înainte de timpă!

Eu mă intereseză de sortea, de viitorulă națiunei 
maghiare; n’o simuleză acăsta, căci sîml iubescă propria 
națiune și seiu, că în momentulă când națiunea maghiară 
va fi dispărută, a bătută ora ultimă și pentru a mea. 
N’am preocupațiunea celoră dela putere, carea să mă or- 
băscă să nu vădă, să nu simță, că mergem în direcțiune 
rătăcită; și decă în tinerețele mele adese-ori cu vehemență 
m’am opusă acestei greșite direcțiuni, a fostă pră natu
rală, căci nu putămă pricepe cu mintea mea, cum o 
clasă maghiară, devenită la putere, pănă întru atâta să 
fie de orbită prin putere, încâtă să nu vădă că merge 
spre prăpasliă și să nu pricăpă, că — căderea ei este 
căderea țării, ruina națiunei maghiare 1

D-lă ministru-președinte este mare meșteră, în mo
dulă-său; (ilaritate;) dănsulă se va nisui a mă combate; 
dar eu îi facă o rugare, aceea, ca în asemeni cașuri 
grave, odată să se desfacă de resonulă politică și 
să pășescă în calitatea neîntinatei sale onestități particu
lare, atunci sigură va recunăsce, că nu sunt fără temeiu 
acelea la cari l’am reflectată. Să nu vă mirați de acăstă 
rugare a mea; căci este caracterulă epocei nostre, că 
politica se consideră de o măestriă d’a minți și amăgi. 
Onărea individului trece de ună lucru particulară. D’aci 
provină apoi multele calamități publice, d’aci contrastele 
în vederi, precum le observarămă chiar aici în decursulă 
(jileloră trecute. — —

Pră on. d. ministru-președinte ielele trecute bine
voi a-șl aduce aminte și de causa naționalilățiloră ne
maghiare. Reflectândă adecă la unele atacuri ce i-a fă
cută d-lă condeputată Wolff, opuse acestuia obiecțiunile 
contrarie, ce d-lă deputată Grunwald îi rosti inmediată. 
D-lă deputată Dr. Wolll a atacată pe ministru, pentrucă 
apasă, maltratăză, împedecă în desvoltarea loră pre na
ționalități; din contră d-lă Grunwald l-a atacată, că nu 
face din destulă datoriei sale, întru câtă încă n’a ma- 
ghiarisată acăstă țără.

Grunwald Băla strigă: »N’am disă acăsta!«
V. Babeșă: Recunoscă că — nu cu aceste cu

vinte, dar în acestă sensă. Destulă că, on. d. ministru- 
președinte crede, cumcă aceste două contrarie imputa- 
țiunl se paralisăză una pre alta și densulă rămâne cu
rată. Dăr se înșălă. Ambii atacatori potă să aibă, și 
fie-care din ală său punctă de vedere are dreptate. 
D-lă condeputată Wolff scie din esperiență, că națiunea sa 
este persecutată și maltratată și împedicată în desvoltarea 
ei naturală. In acăstă privință are dreptă a se plânge. 
D-lă Grunwald erăși scie, că țăra continuă a fi poli
glotă, că prin urmare puterniculă d. ministru-președinte 
încă n’a maghiarisat’o, incă n’a esecutată pe deplină idea 
de stată maghiară ; în acăstă privință cu dreptă face im
putare d-lui prim-ministru. M. on. d. ministru însuși îi 
dă dreptă când recunosce, că este de datoria ori-cărui 
guvernă ală țării, a lucră întru lățirea și realisarea ideei 
de stată maghiară, și când apoi adauge că — a trecută 
limpulă d’a mai maghiarisâ său germanisâ prin legi și 
cu forța. Eu seiu, că d-lă ministru-președinte spune ade
vărulă, sciu că-șl pune multă silință întru a propagă 
ideea de stată maghiară; acăsta onorabilulă d. ministru 
nici n’o năgă; ăr noi nemaghiarii o semțimă amară din 
presiunea ce se face asupră-ne. Așă pută înșiră cașuri 
speciale; dar nu-mi este intențiunea astă dată. (Strigări;



»S’audimă!<) Dâcă sunt provocată, cu permisiunea d-lui 
Ministru-președinte, voiu spune câteva.

Gasurile ce voiu sg le amintescă, ar privi mai di
rectă pe M. ou. d. ministru ală instrucțiunei publice, decă 
eu n'așă sci, că autoritatea decidătâre în ele a fostă 
chiar on. d. prim-ministru.

Garansebeșenii din averea loră dorescă a-și înființa 
ună giînnasiu; d-lă minisrru-președinte îi împedecă de trei 
anî, ba nici răspunsă nu le dă. — Ună fondă, ce în 
biserica și prin biserica română gr- or. s’a adunată pen
tru sc ola română, încă în ală 3 lea deceniu din acestă 
secolă, d-lă min. președinte l’a luată cu forța în admi
nistrațiunea politică, cu pretestulă că ar fi pentru scola 
comunală neconfesională, măcar că bine scie, cum p’a- 
celă timpă nici ideia de scdlă comunală neconfe 
sională n’a esistată, nicln’ar fi fostă tolerată o astfelă 
de scdlă. D-lă ministru-președinte recunâsce, că acelă 
fondă este numai pentru scâla română, dar nu vre a 
recunosce, că precum este numai pentru scâla ro
mână, totă asemenea este și pentru scola numai con
fesională, și — nu recunâsce acesta, pentru ca să 
nu-lă cedeze în administrațiunea legală a autonomiei nâstre 
bisericescl, conformă cu esemplulă ce ni-a dată fericitulă 
întru Domnulă b. Ebtvos, carele a regulată tâte funda- 
țiunile de natură confesională, le-a transpusă în admi
nistrațiunea autonomiei nâstre bisericesc!. Dar cu scola 
tractuală din Bozoviciu cum a procesă d-lă prim-ministru 
Col. Tisza? Se pune poporațiunea doritâre de cultură a 
acelui tractă, și subscrie o sumă suficientă din banii 
destinați culturei și dațl administrațiunei loră comunale, 
cumpără o casă, instalâză o scâlă cu mai multe clase 
și o supună acâsta direcțiunei diecesane. Insă — ce 
să vedl? Administrațiunea politică se opune și d-lă mi
nistru-președinte închide cu forța acea scolă — pentru 
că este confesională! In fine încă pendinte este ces- 
tiunea ocupării pe nedreptă, prin guvernă, a celoră 99 de 
scole .române gr. or i entale-na ț io nale« din fosta 
graniță militară, sub acelă pretestă, că ar fi fostă cândva 
comunale, în sensulu legii dela 1868, care lege nici 
n’a esistată, și că dâră ar fi fostă fără caract.eră confe
sională, cum nici nu s’a tolerată înainte de 1869. Avem 
lege, e dreptă, pentru scâlele naționale-confesionale; cu 
t6te astea însă, aceste scole sunt numai tolerate, âr parola gu
vernului e: «numai scole comunale,* adecă fără 
caracteră confesională; independente de biserica auto
nomă, ci dependente dela administrațiunea politică, întru 
interesulă maghiarisării. ț)ică întru interesulă maghiari- 
sării, căci.nu găsimă o sc6lă comunală său de stată, în 
carea copilașii noștri să nu se maltrateze 5—10 ore în 
septămână cu limba maghiară, fără a fi învățată măcar 
a citi și scrie în propria loră limbă (O voce din stânga: 
»Nu e adevărată!») Decă este, seu nu adevărată, bine
voiți a întrebă pe cei interesați. — Dar să vedemă, care 
este diferința în fondă, între scola nâstră confesională și 
între cea comunală a guvernului ? On. guvernă se pare 
că nu și-a dală bine săma d’acăsta, n’a cuprinsă bine 
importanța lucrului. Scola confesională, decând esistă, 
și-a ținută de chiămare, a sădi în inima copilași- 
loră, dela cea mai fragedă etate, tote virtu
țile cetățenescI, pe temeiulă credinței în 
D-tjeu. L’a făcută bună patriotă, credinciosă 
Monarchului, supusă legiloră printâtă viața 
sa pe cetățână, pe basa credinții în D-(jeu. 
Ce face sc61a neconfesională? Substitue interesulă în 
loculă credinței, perdendă din vedere, că încă departe 
suntemă, d’a sci distinge între adevăratulă, între rațio- 
nalulă interesă ală omului cultă, ală bunului cetățănă, 
și între egoismulă particulară. Deci tocmai acestei îm
prejurări trebue să atribuimă multele rele ce astăzi în- 
tempinămă la totă pasulă, prin tote părțile, în viața pu
blică. Și tocmai d’aceea rogă pe on. guvernă, să încete 
d’a continua răsboiu în contra scâleloră confesionale, 
și — să încete d’a pune totă temeiulă și d’a da totă 
sprijinulă numai scâleloră comunale sâu ale statului 1 
prin care procedură pertjendă cu totulă din vedere fericirea 
poporului, cârcă desvoltarea patriei singur numai în realisarea 

jdeei de stată maghiară. Acâstă idee se va propagă ea 
însăși de sine, dâcă va fi naturală, dâcă cei ce astădi o 
forțâză voră pricepe â dovedi mai ânteiu de tâte prin 
fapte, că ea conduce la bunăstare și fericire întregă po- 
porulă; astăzi însă priviți ori încătro, întrebați poporulă 
fie pe celă maghiară, seu pe celă română, serbescă, slo
vacă ori pe celă sasă, nu veți găsi nicăiri nici urmă de 
bunăstare și fericire, după acea idee, și indeșerte voră 
fi ori ce felă de măsuri arbitrare, căci prin ele inima și 
încrederea poporeloră nu o veți căștigâ; și on. d. mi- 
niștru-președinte socotâscă-se bine, nu cumva prin pu
terea discreționară ce doresce a i-se votâ, să ajungă totă 
acolo, unde odiniâră Bach a ajunsă cu asemenea putere 1

A dechiarată on. d. ministru-președinte, că — po- 
populă este câtă se p6te de bună, dar agitatorii îlă 
amăgescă. Admită că esistă agitatori, însă — scițl cine 
suntă aceia? Suntă esecutorii de dare, • este ad
ministrațiunea cea rea a guvernului. Căci de 
ar fi alții, cari lucră în contra legii, on. guvernă, care 
dispune chiar după lege, de tote mijlâcele de a-i descoperi 
și pedepsi, ni-ar pute arătâ după nume; deci eu întrebă: 
unde suntă? CățI agitatori ați prinsă și judecată? —fi- 
resce, prin legea vâstră, prin tribunalele vâstre, căci — 
âr repetă, Românii, naționalitățile — n’au judecățile loră 
proprie în țâră. Cu tâte acestea sciu eu, că toLă esistă 
ca creațiuni ale politicei, atari agitatori, ca prin fictivulă 
pericolă ală acelora, on. guvernă să potă face presiune 
asupra poporului maghiară, se aducă orl-ce sacrificiu sta
tului, pe care-lă presenlă amenințată de panslavismă, de 
daco-romanismă, etc. In faptă însă, acestei ficțiuni po
litice nimică nu corespunde reală; nu esistă din nici o 
parte națională nici o amenințare a patriei. Nu negă 
însă ună lucru, acela, că dincolo în România esistă ună 
numără de omeni neliniștiți, daco-romanisti, cum le cjice 
d-lă ministru; suntă acei 3—4000 de inteligenți emigrați din 
colo dela noi, emigrați din causă, că politica maghiară 
ocupândă numai pentru sine acestă patriă nu li-a lăsată 
putința d’a trăi. Facă-le însă on. guvernă locă aicea, 

dee-le aplicare, (ilaritate în drepla) și agitațiunea loră 
se va curma. (Strigări în drâpta: Nu credemă 1). Eu sunt 
convinsă, că politica presentă greșită este și prin aceea, 
că se crede și afirmă, cumcă patria comună și naționa
litatea maghiară, au contrari și inamici aici în întru. 
Acâstă credință sprijinesce nedreptatea celoră de la pu
tere. Dâr fie ei drepți, împartă ei cu naționalitățile, ca și 
sarcinile, totă asemenea și beneficiele publice, și înstrei- 
narea va înceta. Dâr on. guvernă — mereu nu ne află 
calificați pentru aplicare în funcțiuni. Urmâză adecă 
și întru acâsta esemplulă lui Bach, care nu găsea pe 
timpulă său Maghiari calificați. Ce însă vădurămă? 
Abia cădu Bach și sistema lui, și îndată peste 50,000 de 
Maghiari se găsiră calificați pentru oficie publice 1 Chiar 
însă dâcă între noi Românii ar lipsi trebuinciosulă nu
mără de bine-calificați, ore nu este a statului datorință, 
a se îngriji, ca să-lă producă acelă numără? M on. d. 
ministru de la instrucțiunea publică singură este în posi- 
țiunea d’a ne spune, cum se crescă capacitățile, când 
vrea să le crescemă. N’avemă de câtă să.vremă. Și vomă 
vrea, îndată ce ne vomă emancipâ de greșita idee a 
statului maghiară, și vomă înceta a lucră Ia prefacerea 
iute, repede a acestei țări poliglote, în țâră maghiară. 
Numai pătrunși de convincțiunea, că fericirea popâreloră 
este adevăratulă scopă, adevăratulă bine ală patriei, 
numai astfelă vomă progresă și ne vomă salvă vii- 
torulă.

După tâte astea, eu cu politica domnitâre nu potă 
să fiu mulțămită. Totuși bugetulă în generalitate îlă pri- 
mescă, din motivulă desvoltată prin d. deputată Boeti A. 
trebuindă a ne acomoda formeloră parlamentare.

-------O-------

SOIRILE DILEI.
Tâ 'gulă din Orăștiă, ce s’a ținută Sâmbătă la 24 

Noemvre a fostă plină de vândători și golă de cumpără
tori. Lipsa de bani a acestora a făcută să se ’ntârcă 
vendătorii p’acasă cu mai tâtă marfa. Tergulă de vite 
încă a fostă slabă; s’au vândută 10 cai și 400 vite cu 
prețuri mici.

—0—
Târgulă de ârnă din dilele acestea, ce s’a ținută 

în Făgărașă, a fostă slabă de totă; vendlătorl mulțl, dar 
cumpărători puțini.

—0—
Domnișâra Sabina Brătianu, fiica domnului prim- 

ministru, s’a logodită, Duminecă sâra, la 25 curentă, cu 
d. C. Gantacuzino, doctoră în medicină dela Facultatea 
din Paris, frate cu directorulă generală ală căiloră ferate 
române.

—0—
»Răsboiulă« de MercurI scrie: »Ună surdomută fârte 

interesantă, din Szegedină, ni s’a presentantă atji la re
dacția nâstră. Elă a absolvită institutulă imperială de 
surdo-muțl din Viena și cunâsce deslușită limbele: ger
mană, franceză, italiană, engleză, română, grâcă, turcă, 
arabă, spaniolă și caldeică. Nenorocitulă, ună june de 
29 ani, se trage dintr’o familiă surdomută și scopulă 
venirei lui aci este d’a apela la inimele generâse pentru 
a aduna ceva bani, ca să pâtă trimite în numitulă insti
tuții și două surori ale sale asemenea surdo mute. Din 
atestatele autentice ce posede și din recomandația d-lui 
consulă generală austro-ungară din BucurescI se cons
tată, că părinții lui ș’au perdută viața și averea cu oca- 
sia marei inundații de la Szegedină.*

—0—
In Berlină a apărută de curendă ună volumă în 

versuri, intitulată »Meine Ruhe,« și datorite penei scrii- 
târei Carmen Sylva.

. —0—
Citimă în »România Liberă:» La serata literară de 

Sâmbătă de la d. Maiorescu, era adunată multă lume. 
S’a citită o scrisâre a generalului Mânu cătră »Convor
birile literare,* prin care se rectifică unele cifre din seri- 
sârea d-lui Ion Ghica cătră Alexandri, în privința îm- 
prumuturiloră, dâr în care se face și polemică politică 
personală, ce nu pâte să între în cadrulă »Convorbiriloră« 
de la Iași. D. I. Negruzzi a citită pe .Epaminonda,» 
operetă ce se va representa, în Ianuarie, pe scena Tea
trului națională, cu muzica compusă de simpaticulă mă- 
estru Gaudella. D. Duiliu Zamfirescu a înveselită pe cei 
de față, cu o satiră bogată în ciupituri și îndreptată in 
contra autoriioră ce plictisescă câte-odată pe d. Maio
rescu. S’au mai cetită și nisce »chiote,* adunate din 
Ardeală și din Basarabia de d. Ureche.

—0—
Comitetulă reuniunei archeologice a ținută la 21 

Noemvre ședința lunară în Deva. Inlre alții, profesorulă 
Mailand a vorbită despre mitologia română după cânte
cele poporale.

—0—
Diletanții români din Făgărașă au dată Sâmbătă 

la 24 Noemvre o representațiune cu scopă filantropică, 
care a fostă bine cercetată și a mulțămită deplină pe 
publică.

—0—
.Răsboiulă» dă următârele amănunte asupra sicriu

lui sfintei Filofteia: «Sicriulă sfinteloră mâște ale sfintei 
mucenice Filofteia, făcută prin inițiativa și principalulă 
concursă ală P. S. S. părintelui episcopă ală eparchiei 
Argeșă, D. D. Ghenadie II, secundată de epitopia bise-

ricei și prin ajutorulă bănescă ală mai multoră pioșl 
creștini, este de argintă în greutate de 23 de oca și 73 
dramuri, proba 12, poleită pe alocurea cu aură, prețuită 
dramulă lucrată a 1 leu și 50 bani, gravurile, lemnulă, 
îmbrăcată pe dinăuntru cu catifea, toculă de sticlă în 
care stă și piedestalulă de stejară lustruită. Sicriulu costă 
14,554 lei. Pe sicriu suntă 9 tablouri în reliefă: la capă 
Înălțarea Domnului; Ia piciâre portretulă prea sfințitului 
episcopă fundatoră, D. D. Ghenadie II ală Argeșului; pe 
ambele părți din față și din dosă șâse tablouri represin- 
tândă viața sfintei, âr d’asupra pe capă întregulă chipă 
ală Sfintei; pe lângă acestea încă șâse chipuri de Sera
fimi și două de Archangell: âr câmpulă semănată cu stele 
aurite.»

-------O-------

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. tranz.»)

Viena, 11 Decemvre. — Furtuna cea mare 
de erl după datele oficiale a causatu mari pa
gube și a vătămată mai multă sâu mai puțină 
greu numerdse persâne. Pagubele totale se eva- 
luâză la sute de mii fi.

------ o------
DIVERSE.

Ună timbru fantastică. — Nea Stamate rămăsese 
singură cucă acasă; jumătatea d-lui plecase de vr’o lună 
la Pitești, și nu’i mai dase nici o veste despre scumpa 
dumneaei sănătate. Ingrijată, nea Stamate se oțărî să ’i 
scrie câte-va buchi. Ce ’i-a scrisă, nu ’i trâba nâstră, 
ba chiar să vremă a spune, n’amă șei, pentru că, discretă 
din fire, jupânulă nostru pusese cinci pecețl pe scrisârea 
cătră cocâna Smaranda. Ga să nu peardă din averea 
comună a familiei 15 bani, plecă spre o tutungeriă ca 
să cumpere ună timbru. Pe drumă însă se mai întâlni 
cu unulă cu altulă, mai trecură pe la câte o țuică, și 
dă’i cu bere, dă’i cu vină, nea Stamate se ameți de totă. 
Tocmai întru târdiu ’șl aduse aminte de scrisârea ce o 
avea în buzunară. Se cam înserase. Pe cjece poteci, 
Stamate întră în o tutungeriă.

— Dă-ml ună timbru de 15 bani, jupânâsă.
Odată în posesiunea timbrului, omulă nostru îlă 

bagă în gură, îlă suceșce, îlă răsuceșce și apoi, când 
crecju, cu dreptă cuvântă, că e destulă de udată, vrea 
să-lă scâță. îlă caută pe limbă, pe sub limbă, apoi pe 
cerulă gurei, peste totă în fine, pănă și în găunoșitura 
unei măsele stricate. Nicăerl nu-lă gâseșce.... îlă în
ghițise, și marea lui nenorocire era, că cu cincl-spre-^ece 
bani ar fi mai putută înghiți ună păhăruță. Pâte că 
s’ar fi dusă la ună spițeră, ca să-i dea ună vomitivă 
pentru a-șl scâte timbru la ivâlă; dar vomitivulă l’ar fi 
costată și mai multă. In sfârșită se otărășce să câră 
altă timbru, pentru care dă alțl cincl-spre-cjece bani.

De astă dată, pentru a nu i-se mai întâmpla ce i 
se întâmplase, elă > ia cu delicateță timbrulă între dege- 
tulă celă mare și arătătorii, scâte limba ca ună cățelă 
în luna lui Cuptoră, îlă linge de susă în josă, și apoi 
vrea să-lă lipâscă pe scrisâre. Aci încă o greutate : 
mâna, agitată peste mesură, încârcă în zădară să nime- 
râscă dreptă în colțulă în care trebuia pusă nenoroci
tulă timbru; miculă pătrată arămiu părea că vrea să 
acopere când numele cucânei Smaranda, când numele 
orașului.

Nea Stamate se face focă. »A! vrâi să ascunzi nu
mele Smărăndichii 1 Vrâi să nu se scie unde ș’o găsâscă 1 
Vrei să faci de capulă tău? O să vedemă care pe care! 
Na!.... Nu te așteptai la așa ceva!* Și dicândă acestea, 
Stamate ascunde totă ce era scrisă, nu lasă afară decât 
partea albă, și cu ună aeră triumfătoră, îșl ridică mâna 
armată cu timbru, și-lă trânteșce cu putere pe scri
sâre. Privesce.... Nimică!.... Aruncase timbrulă josă.
O nouă scenă urmâză. Stamate vede timbru pe scân
duri. »A! vrâi să faci pe curaghiosulă; șeii că acum o 
să se ridice scrisorile de la poștă și cauți să mă faci 
să întârefieză! Aștâptă!« Se duce clătinându-se cătră 
obiectulă urmărită ; dar, capulă fiindu’i greu, îlă trage 
mai înainte, și când se întârce, timbrulă dispăruse; se 
lipise de talpa cismei bețivului. Furiosă de acâstă nouă 
perdere, Stamate îșl smulge părulă, bate din piciâre, apoi 
de o dată cu surîsulă pe buze: »A iacă-te!« Timbrulă 
se deslipise de pe talpă și zăcea din nou pe scânduri. 
Stamate vrea să ’lă ea repede, se culcă pe burtă, și 
când se ridică, timbrulă fantastică dispăruse încă odată. 
Disperată de hohotele tuturoru din tutungeriă, furiosulă 
nostru lipeșce o palmă tutungiâicei, pe obrazulă căreia 
apare timbrulă, pe care în căderea sa, Stamate și-lă li
pise de mână. Palma făcuse se înceteze rîsulă și cănd 
Stamate voi să se arunce asupra deținătârei inconsciente 
a timbrului său, acâsta îi trânti ună pumnă în peptă și 
doi sergenți de orașă, atrași de sgomotă intrară în tu
tungeriă. Și ast-felă, Stamate fu urmărită pentru lovi
turi. Tutungiâica, bună de fire, face o deposițiă fârte 
blândă. Tjibunalulă nu-lă condamnă decâtă la doue dile 
de închisâre.

— Mulțămescă jupânâsă, cjise elă tutungiâicii; să 
scii că de câte ori voiu mai scrie Smărăndichi, nu iau 
timbru dela altcineva!»

Editoră: Iacobti Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu



Cursulu la bursa de Viena
din 10 Decemvre st. n. 188-4.

Rentă de aură ungarâ6°/0 128.45 
Rentă de aură 4°/0 • • • 96.20 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 91.20 
Imprumutulă căilor ii ferate

ungare.......................... 144.50
Amortisarea datoriei căi-

loru ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.20

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 119.25 

Amortisarea datoriei căi-
1 orii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 106.— 

Bonuri rurale ungare . . 101.— 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii...............................100.50
Bonuri cu cl. de sortarelOO.50 
Bonuri rurale transilvane 101.—

Bonuri croato-slavone . . 100. -
Despăgubire p. dijma de 

vinii ung............................. 98.25
Imprumutulă cu premiu 

ung...................................118,—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.90
Renta de hărtiă austriacă 82.20
Renta de arg. austr. . . 83.75
Renta de aurii austr. . . 104.20
Losurile din 1860 . . .136 25
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  8 69 —
Act. băncel de credită ung. 309.75
Act. băncel de credită austr. 301.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.77
Napoleon-d’orI.................. 9.76‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.20 
Londra 10 Livres sterlinge 123.30

«le ISuciiresci.
Cota oficială dela 27 Noemvre st. v. 1884.

Cump. vând.
Renta română (5%). ... — —
Renta rom. amort. (5°/0) . . — —

» convert. (6°/0) . . — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — —
Credit fonc. rural (7°/0) . . — —

> „ „ (5%) • ■ - -
» » urban (7°/0) . . — —
> > > (6%) • • - -

» (5’/0) • • — -
Banca națională a României — 1118
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 3021/a

« » » Națională . . — —
Aură.................................... — 14°/0
Bancnote austriace contra aură 2 05 2.07

Cursulu pieței Brașovii
din 11 Decemvre st. i>. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.70 Vend. 8.75
Argint românesc .... . . » 8.60 8.65
Napoleon-d’or!................. . . > 9.72 > 9.74
Lire turcesc!..................... . . » 10.97 * 11.—
Imperial! . •..................... . . > 9.98 > 9.90
Galbeni............................. . . » 5.70 5.72
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100— * 101.50
Ruble Rusesc!.................... . . » 126— 127.—
Discontultt » . .. . 7—10 °/o pe ană.

__ Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se pottt cumpăra în tutunge
ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au 
seu pe unii anu, înainte de l-a Aprile a.

plătitu prețultt abonamentului pe jumătate de anu 
c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcata

dela 1 Aprile c., care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., âr pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Societatea comercială. română Bassarabiazsu Calfoglu Comp. 
BULETINU

BRĂILA 27 Noemvre 1884.

Veniletoră Cumperetortt Felulă Kilo Libre Prețultt Notite

G. Mendl Peirano Grâu 500 55— 53V2 Șlepp
Thoodoridis G. Mendl Fasole 60 °/o— 20— 40 Caică

Politis Peirano Grâu secaros 300 53V2 48— — Magasie
Succas L. Mendl Orzii 300 42 Vs 35— 87V3 >

Braunstein Peirano Fasole 100 %- 20V. — Caicfl
> Christoveloni Orzu 900 40- 33V8 — Șlepp
» > 200 41 Va 33Vs — »

L. Mendl Feitler Secară 215 52Va 54— — Caică

SCĂPARE
de chinurile bătăturiloru. sale (ochi de găină), pdte dobendf fiecine 
în câteva c’unu modu care nu face durere, garantându-se suc- 
cesulft celil mai sigurii, numai prin Iteralyuulîa farmacistului 

din farmacia St. George, Wienl. Wimmergasse 33. 
Prețulu unui Va flaconu 60 cr., unii flaconu întregii 1 fi., prin poștă 
cu 10 cr. mai multu.

Spre a căpătă acestu veritabilii și cu efectu leacîi, să se cără 
espresîî keralynii dela farmacistulu Seimeid și să se ferăscă 
fiecare de imitațiuni și anunciuri lăudărdse unoru asemeni mijldce.

I

Mersulu trenuriloru
pe linia Predealu-Budapesta și pe linia Teîuști-Aradâ-SBudapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predealiâ-ISudapesta budapesta-
Trenu Trenu Trenu Trenu Trenii Trenu Trenu

de de de omnibus accelerat omnibus
persdne persdne persone

BucurescI 7.15 ___ — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 •--- — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișă 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovii 2.06 — — 1 10.50 P. Ladăny 2.01 2.04 1,59 10.09

2.16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20
Feldidra 2.44 7.09 6.28 l 4.21 9.37 3.2b
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodă 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 Rev 5.46 11.41 4.31
Sighișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48

5.28Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teinsft 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudă 7.55 2.48 4.44 Cinstii 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susă — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Ui6ra — 3.19 5.19 Apaliida 9.50 6.29 —
Cnccrdea 8.24 3.36 5.47 Gliiris

1
11.15 8.14 8.29

Ghirișă 8.48 4.10 6.38 Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

( 10.08 5-59 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —
Clușin / 10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușfi 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Aghirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișora 4.50 4.17 12.15
R6v 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezo-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-V ăsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vârad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24

1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44Oradia-inare 1.54 11.14 7.30 Brașovii
9.20 10.15 3.15

P. Ladăny 3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Fredealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI -—• — 10.25

Nota: Orele de îopte se ntă cel e dintre liniile grose'

Tipografia ALEX.I, Brașovii.

Tei așik-Aradiî-B a dapesta Budapesta-  Aradiî-Teiușik.

Trenu de Trânti Trenu Trenu de Trenu
persâne omnibus omnibus peraâne omnibus

Teiwșik 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-lulia 3.40 10.42 9.10 .Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josti 4.04 11.09 Szoluok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 Aradft 4.00 6.20 |
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovații 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok •4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia . 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Bărzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradii \ 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szoluok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josti 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-lulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușd 12.53 7.00

Aradtt-Timișdra Simeria (Piski) JPetroșeiil

Trenu Trenu de Trenu
omnibus persâne omnibus

Aradia 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegti 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timiș6ra 8.58 3.15 P etroșeiii 7.00

Tinsișdra-Aradu Petrașeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
persâne omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșenl 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradăt 3.10 8.00 Simeria 12.37


