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Programulu noului minister^.
Brașovu, 9 Ianuarie v. 1895

Alaltăerl s’a presentatfi noulu 
cabinetu dietei unguresc!. Când mi- 
nistru-președinte Banffy, urmatu de 
noii miniștri au intrata în cameră, 
fură întâmpinați cu hohote din par
tea oposițiunei maghiare, care ast- 
felu a datu se înțelegă, că acestu 
ministeriu n’are înaintea, ei nici o 
vafiă și că aparițiunea lui pe scena 
parlamentară face o impresiune mai 
multU caraghidsă.

Cu totiă sgomotulu și cu tote 
rîsetele celoru din oposițiă, br. Banffy 
și-a păstratu în se liniștea și după ce 
s’a datu cetire mai întâiu decrete- 
loru preâ înalte, prin care se nu- 
mescu noii miniștri, elu a cetitu de 
pe bârtiă o declarațiune, ce conține 
în lineamente generale programulu 
noului cabinetfi.

Va fi fostu mare rîsulu, cu care 
au primită deputății maghiari opo- 
siționalî pe br. Banffy și pe colegii 
sei din noultt cabinetu, der nici că 
se va pute asemăna cu hohotele în
fricoșate, ce voru resuna din mijlo- 
culii poporațiunei statului și cu deo
sebire a poporeloru nemaghiare, când 
le va ajunge la cunoscință cuprin- 
sula declarațiunei-programu, cu care 
și-a introdusă debutulă seu de „băr- 
bată de stătu“ fostul u fișpanu „de 
modelă“ dela Bistriță-Năseudă.

Mai întâiu de tbte se presentă 
ministeriulă Banffy ca o continuare 
a ministeriului Wekerle, avendii totă 
direcțiunea și principiile acestuia și 
urmându întru tote politica lui. In 
calitatea acesta noulu ministeriu vrea 
se fiă esecutorulu legiloră create de 
Wekerle-Szilagyi, cari au adusă, pre
cum seinau atâta turburare în țeră. 
Cu tote aceste ministru-președinte 
Banffy declară, că elă „voiesce se 
afle unu mijlocu spre a liniști spiri
tele “.

Mai promite noulu ministeriu, 
că stricta esecutare a legiloră sanc
ționate politice-bisericescl o va pune 
la cale astfelă ca „pe câtu sepdte44 
se nu vatame interesele și sentimen
tele diferiteloră confesiuni. Der cum 
se va pute acesta, când sciutil este, 
că confesiunile își vedu amenințate 
interesele loră tocmai prin esecuta- 
rea aceloră legi?

Gelă mai mare hohotă trebue 
se’lu producă înse acelă pasagiu, 
care tracteză despre așa fiisa „con
siderare a pretensiuniloru îndreptă
țite a concetățeniloră de limbă ne
maghiară14.

Eată ce fiice în privința acesta 
declarația d-lui Banffy:

„Nisuința nbstră va fi desvolta- 
rea statului ungară în direcțiunea na
ționalii maghiară, asigurarea și susți
nerea ideei de stătu maghiară, ener
gica combatere și suprimare a tutu- 
roră tendințeloră și agitațiuniloră ile
gale ce se îndrdptă contra acestora. Nu 
vomă concede ca cultivarea deosebită 
a caracterului maghiarii, a statului ma
ghiarii unitarii s§ fiă mărginită și 
strîmtorată. Vomă considera înse 
acele pretensium îndreptățite, ce le potu 
face concetățenii noștri de limbă nema
ghiară pe basa art. de lege XLIV din 
1868 fără alterarea caracterului unitarii 
națională*.

Așa - dâră ministru - președinte 
Banffy nu vrea se scie de popore 
nemaghiare, elă cundsce numai „con
cetățeni de limba nemaghiară44, er 
acestora le promite, că va respecta 
disposițiile legii de naționalitate dela 
1868, înse numaipănăla acelă punctă, 
pănă la care aceste disposiții nu im 
volvă o respectare a propriei loră 
naționalități. Ori ce „pretensiune în- 
dreptățită“, pe basa amintitei legi, 
fiice, va fi considerată, numai preten- 
siunea scutirii propriei naționalități a Ne- 
maghiariloru nu, pentru că acesta scu
tire ar veni în conflicts cu „direc-

țiunea națională maghiară41 și cu 
„caracterulu unitară maghiară44.

E clară și învederată, după de
clarația de mai susă, că br. Banffy, 
cu t6tă legea de naționalitate dela 
1868, nu recunosce „concetățeniloră 
nemaghiari44 îndreptățirea de a cere 
scutulă statului pentru naționalita
tea loră. „Caracterulă unitară na
țională44 face cu neputință ca sta- 
tulă se ia în scută altă naționali
tate, afară de cea maghiară. Atunci 
care suntă „pretensiunile îndreptă
țite44 ale Ne maghiarii oră, ce voiesce 
se le considere?

D-lă Banffy vorbesce de nisu- 
ințe maghiare, de idei maghiare și 
de aspirațiuni maghiare și adauge, 
că „tendențele și agitațiunile ilegale11, 
îndreptate contra acestora le va com
bate și suprima. Este deră, după elă 
o „ilegalitate44 anu ave aceleași idei, 
nisuințe și aspirațiuni cu Maghiarii. 
Acesta ilustrâză totă programulă seu. 
Volnicia celoră dela putere este 
pusă chiar mai presusu de lege și 
se pretinde, că a combate volniciile 
unui Banffy și ale organeloră lui în
semnă a „agita în modă ilegală44.

Se nu rîdemă cu hohotă stândă 
față c’ună asemenea programă de 
guvernamentă absurdă și ridiculă?

Gestiunea română în dietă.
Vorbii ea lui Șierbantl. Bespunsulă lui Bânffy.

In ședința dela 19 1. c. a dietei un- 
gurescl, când noulă ministru președinte și-a 
cetitb programula său politice, a luata cu- 
ventula mai la urmă și Dr. Nicolae Șierbană, 
vorbinda despre cestiunea naționalitățilora, 
și în deosebi despre cestiunea română.

Dr. N. Șierbanu dise, că se bucură, că 
ministrula președinte Bânffy a atinsa și 
cestiunea naționalitățilora'; însă regretă, că 
n’a stata înainte cu nici una programa. 
Convingerea vorbitorului este, că cestiunea 
naționalitățilora e conditio sine qua non 
a fiă-cărui guverna. Dela deslegarea aces-

tei cestiunl atârnă mărirea și fericirea pa
triei. Ela dă espresiune dorinței sale, ca 
să înceteze diferențele de vederi, cari esistă 
între naționalități și guverna. Nu vrâ, ca 
de rândula acesta să înșire aspirațiunile Ro
mâniloră, observă însă, că naționalitățile 
sunta despoiate în Ungaria de drepturile 
constituționale, âr drepturile lora de na
ționalitate nu și le pota esercita. Spune 
apoi, că monarchula a pusa mare pondfi, 
când s’a făcuta uniunea, pe mulcomirea și 
îndreptățirea naționalitățilora. Cu tote aces
tea nu se respectâză adl în Ungaria nici 
măcara legea de naționalitate dela 1868. 
Vorbitorula crede, că una din căușele prin
cipale a crisei și a oăderei lui Wekerle, a 
fosta politica de naționalitate a acestuia, 
și tota acâsta a fosta oausa, că Banffy n’a 
primita portofoliulu de interne. E convinsa, 
că Românii își vora păstra caracterulfi lora 
de rassă față de omnipotența și forța bru
tală a noului guvernă. Dâcă Românii s’au 
dusa cu Memorandulă la Viena, au făout’o 
ca să arete monarchului, că guvernulă nu 
respectă legile. Intrâbă, că ce logică este în 
aceea, că pe când acei, cari pretindă ese- 
outarea legiloră suntă închiși, pe atunci sunta 
preamăriți aceia, cari calcă în picidre le
gile? Se plânge în contra administrației, 
în contra fișpanilora, la cari plângerea Ro
mânului n’are ascultare. Insfîrșită provocă 
pe guvernă să-o sfîrșâscă cu bașibuzuciile 
prin comitate, și atunci Românii voră în
tră în parlamentă. Rogă pe guverna, se 
aștdrnă ună programă gata cu privire la 
cestiunea naționalitățilora.

Minisbrulă Banffy răspunde pe scurta, 
că e fără îndoială de lipsă, ca să vină odată 
în curată cu aceea, că pănă unde pote 
permite aspirațiunile naționalitățilora în 
Ungaria? Guvernulă trecută a esperiată 

■ aspirațiunile neîndreptățite ale Româniloră 
cu ocasia procesului Memorandului. Aceste 
aspirațiuni le va sufoca și actualulH guvernă. 
Ela insă ține de o datoria a guvernului, 
de-a satisface pretensiunile îndreptățite și 
legitime ale loră, der numai pănă unde 
permite statulu națională maghiară unitară.

1* OILETONULtJ „GAZ. TRANS.44 hotărîtă acestoră mari întrebări, nu numai 
în Blașiu, der în tbtă românimea.

SingurO Bliseu Todoranu susținea la 
tdtă ocasiunea, scurtă și apăsata : „Măi! 
Asupritorii noștri suntă Ungurii, calea pe 
care trebue să pornimă, ni-a arătat’o Ni- 
colae Ursu44.

Bărbatule, care convenea cu noi fiil- 
niefi, era profesorala Aronu Pumnulă. Ela 
ne împărtășea ideile și sfaturile bătrâni- 
loră, er ale nostre acestora. Era înfocată 
și ela ca și noi în gradulă superlativa, der 
posițiunea sa îi impunea a duce între noi 
rolă moderatorB.

In totă săptămâna Marția, Joia și 
Sâmbăta eșiamă la plimbare după amâfil- 
Tinerimea dela gimnasiu ne însoția, profe
sorala Pumnulă nu lipsia nicl-odată. De 
câte-orl ela își deschidea gura, totdâuna 
se silea să alimenteze foculă saoru ala na
ționalismului, nu întrălăsa însă a ne abate 
dela ideia lui Todoranu dicândă, că româ
nimea are, trebue să aibă bărbați mai în- 
vățați, mai esperțl și versațl în ale politi
cei, decâta cum se află în Blașiu, și trebue 
să fimă cu paeiință, că nu scimă ora, când 

1 ne va împărtăși „Gazeta", ori „Organula

Luminărei44 opiniunea loiă, și atunci voma 
sci și noi, ce avema de-a face.

Omula născuta în miseriă și crescută 
așa cjiceofld în condițiunea de sclava, își 
sufere sortea cu răbdare, și în împrejurări 
normale anevoiă se pote avânta la una 
ideala mai sublima. Dâcă îi surîde însă o 
radă de speranță, care arată posibilitatea 
scăpărei sale din sortea amară, ela devine 
inpacienta, și neputândă domni peste va- 
lula simțămintelorB, recade adeseori în 
starea în care a fosta.

Așa erama noi. Mai înainte priveamu 
cu unfi fela de indiferentisma la suferin
țele părințilora, frațilorO, c’unB cuvânta 
ale națiunei române, care gemea sub ju
gula sclăviei, și rara îndrăsneamă a spera 
la una fela de ușurință. De îndată însă ce 
ni-s’a arătata posibilitatea eliberărei, pier- 
durăma totă paciința; nici una pericola, 
nici chiar mârtea de martira nu ne-ar fi 
putută reținea dela agilitate, numai să ve- 
demu cu o oră mai înainte ștârsă iobăgia, 
națiunea română eliberată și, liberă fiinda, 
așezată în drepturile cuvenite politice și 
naționale.

Treceau fiile și treceau nopți, și încă

nici ună punctă de mânecare nu era sta- 
torită. In ‘25 Martie canonicii și corală 
profesorală au ținută prima conferință în 
casele domnului canonică Timoteu Cipariu. 
Acâstă conferență, la propunerea lui Pumnu 
s’a continuata în aceeași di după amecjl în 
gimnasiu, unde a luată parte și clerulă tî- 
nără și studenții din clasele superiâre. S’au 
ținută cuvântări înfocate din partea pro- 
fesoriloră accentuâudu-se, că nu trebue lă
sată ocasiunea nefolosită. Cipariu era de 
părere, că Românii să recurgă c’o cerere 
la împăratulă; canoniculă Bațiu fiicea, că 
la dieta țerii și la împăratulă totodată. 
Profesorală Ioană Turcu — ună bărbată 
ingeniosă și cu sciință, însă adictă peste 
măsură ală Episoopului Lemânyi, și fără 
încredere înaintea tinerimei — atingându 
unele momente din istor-a vechiă și mai 
recentă a Româniloră, între „vivat^-e en- 
tusiaste și-a încheiată cuvântarea cu pro
punerea, ca Românii, în virtutea forței 
brațeloră, să nu se mai roge, ci să pretindă. 
Din fundula sălei Todoranu, cu vocea lui 
de basso pătrunejătore, erupse în esclama- 
rea: „Ba nu, onorată conferență! Noi nici 
se ceremă, nici să pretindemă, ci să luămu, 
ce este alu nostru...*

Din anii 1848—49.
Memorii, de Vasilie Moldovanu.

I. Pregătiri pentru adunarea dela 
Dumineca Temei din Blașiu.

Minunata ană a fosta anula 1848!
Fiă-care săptămână, fiă-care di aducea 

faime despre întâmplări și evenimente, 
unele mai surprindătore decâtă altele.

In acestfi ană eu eram teologă de 
cursula III-lea în Blașiu. Toți tinerii dela 
acestă facultate (numele loră îlă voiu în
șira mai târdiu) erau inspirați de nisce sim
țăminte, cari pentru a-le descrie, condeiulă 
meu este prea slabă ; erau cuprinși de-ună 
entusiasraă, de-o inspirațiune, care le im
punea și-i îndemna ași sacrifica bunulă 
celă mai scumpă în lume, viața, pentru 
mântuirea națiunei, pentru sfărimarea lan- 
țuriloră sclăviei seculare.

De unde să înoepemă, pe ce cale să 
pornimă și ce trebue să facemă, ca să ne 
vedemă națiunea eliberată?

Nu soia nime dintre noi a răspunde
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Evenimentele din Francia.
— Alegerea noului președinte. —

Pilele din urmă au fostă fbr'țe sgo- 
motbse în Francia. După sensaționala. re- 
pășire a fostului președinte Casimir Pener, 
Congresulă s’a întrunită la Versailles pen
tru alegerea unui nou președinte ală Re
publicai.

Alegerea acesta s’a făcută în 17 Ia
nuarie n. Erau trei candidați: Brisson re- 
presentantulă ideiloră radicale, Waldeck- 
Rousseau a cărui atitudine politică era des
tulă de precisată și Felix laure, care pănă 
acuma n’a jucată rolă mare în politică. 
Elă aparține grupului republicaniloră mo
derați și e burghesă de nascere. A fostă 
primară la Havre, subsecretară de stată în 
ministeriulă Ferry și în urmă ministru de 
marină în oabinetulă Dupuy.

Cu ocasia votărei Brisson a primită 
338, Felix Faure 244 și Waldeek-Rousseau 
184 voturi. In urma acesta s’a declarat balo- 
tagiu. S’a prooedată numai decâtă la o nouă 
alegere Waldeek-Rousseau declara în Con- 
gresă, că repășesoe în favorea lui Faure. 
In urma aoâsta Felix Faure a fostă alesă 
președinte ală Republice! cu 428 voturi.

După votare socialiștii protestară con
tra alegerei, strigendă: Joșii hoții! La Ma- 
zas! Din drâpta au strigată mai mulțl: 
Josu cu comuna!, ev când Ohalemell-Lacour 
a declarată pe Faure de președinte, întregă 
stânga estremă și socialiștii s’au ridicată 
făcendă mai multe minute orațiunl lui 
Brisson.

Oândă s’a predată puterea noului 
președinte, Chalemell-Lacour epse în Șalo- 
cațiunea sa, oă Francia doresce, ca Faure 
se unâsoă, prin victoria toleranței și liber
tății, pe toți cetățenii iubitori de pace. La 
acesta Faure răspunse :

„Sunt mișcată de marea onbre, de 
care m’a făcută părtașă adunarea națională. 
N’am căutată înalta misiune pe care mi-ați 
încredințat’o, der o iau totuși asupră-mlcu 
adâncă recunoscință și ou consoiința marei 
responsabilități a aceloră dorințe, ce mi le 
impune acâstă misiune, și-mi voiu jertfi în- 
trega mea putere și voință spre împlinirea 
chiămărei mele. Din acestă momenta am 
încetată de a fi membru ală vre-unui par
tidă, și voiu sta de-asupra tuturora, ca ju- 
decătoră. Apeleză deră, spre acestă scopă, 
la concursulă tuturoră representanțiloră na- 
țiunei, fără distincția de opiniunl renubli- 
cane".

Pressa francesă moderată și cea re
publicană salută simpatic alegerea lui Faure. 
Pressa vienesă în generală e mulțămită cu 
alegerea. Cu tote acesta „N. Fr. Pres.se" 
flice, că situațiunea la tută casulă e gravă. 
Pressa rusescă încă se pronunță favorabilă 
pentru alegere.

După-ce s’a făcută alegerea, min'is- 
trulă președinte Dupuy și-a dată din nou 
demisiunea. Toți miniștri au depusă porto
foliile în mLa noului presidents ală Re
publice!. Părerea generală e, că looulă lui 
Dupuy îlă va ocupa Bourgeois, er Brisson 
va rămână și mai departe presidentă ală 
camerei.

SOIRILE J1LEL
9 (21) Ianuarie.

Adunarea despărțământului I ală 
Asociațiunei transilvane, ce s’a ținută erl 
în Casina română din locă, a avută ună 
resultată îmbucurătoră. S’au luată hotărîrl, 
cari ne facă să sperămă, că în viițoră ac
tivitatea acestui despărțămentă va fi la înăl
țimea importanței Iui. Mâne vomă aduce1 
detailurl.

— o—
Ospe dela Seghedinu. D-na Lucaciu 

în trecere spre BuourescI, unde îșl conduce 
fetițele în pensionată, se opri câte-va ore 
și la Brașovă, care timpă îlă petrecu la 
D-na O. Stănescu. La plecare fu însoțită 
de mai multe dame și domnișore și salu
tată cu câte-va cuvinte că’durose de d-na 
Elena Baiulescu.

—o—
Din anii 1848/49. Sub titlulă acesta 

începemu cu numărulă de adl a publica în 
foița diarului nostru nisce memorii sorise 
de Vasilie Moldovanii, fostă prefectu ală 
legiunei III, oare a jucată rolă de frunte 
în luptele Româniloră din 1848/49 pentru 
emanciparea națională. Ele suntă scrise cu 
10 ani înainte de mbrtea sa, întâmplată, 
cum se scie, în 1 Ian. a. c. Memoriile cu
prindă date forte importante, referitbre la 
mișcarea Româniloră din acei ani epocali, 
și voră servi dreptă ilustrare a timpuriloră 
de grea încercare pentru națiunea română, 
ce gemea sub oătușa iobăgiei și a servituții 
seculare. Atragemu atențiunea publicului 
cetitoră asupra acestoră scrieri de netSgă- 
guită valore istorică.

—o —
Orașulă Brașov» arangiază în fiă care 

ană unu bală, numită „balulu magistratu
luiu, în folosulă seraoiloră de aici. Balulă 
din ăstă ană se va țină Sâmbătă în 14 
(26) Ianuarie, și acum de prima oră ma
gistratul a alesă în comitetulă balului și 
arangiatorl români. Comitetulă arangiatoră 
a hotărîtă să se danseze la acestă bală și 
„Romana11, și pentru ca se se potă dansa 
corectă, se voră ținea probe Marți în 10 
(22) și Joi 12 (24; Ian. dela 5—7 ore sera 
în sala numită „albastră" din noua Re
dută. Comitetulă arangiatoră învită pe a- 
cestă cale onoratulă publică atâtă la bală, 
câtă și la probele de „Romana". Invitări 
speciale nu se trimită.

Relicvii „scumpe". E cunoscută, că 
guvernulă Wekerle la timpulă său umbla 
să desmintă soirea, cumcă ar fi oumpărată 
dela frații Francisoă și Teodoră Kossuth 
scrierile rămase după mor.tea lui Ludovică 
Kossuth — nisce „adunături" fără mare 
preță, autografe etc. •— pentru suma ex
orbitantă de 150.000 fi. Acuma însă cjia- 
rulă „Pești Hirlap" aduce soirea, oă fos- 
tulă ministru-președinte Wekerle, ca repre- 
sentantulă statului, cumpărăse acele „re
licvii" cu suma de 100.000 fi. pe când re- 
licviile cu multă de mai mare valore ale 
lui Franciscă Deăk parte au fostă donate 
națiunei, parte s’au vândută pe calea lici- 
tațiunei. Cumpărarea relicviiloră lui Kos
suth se adusese înaintea consiliului minis
terială, și acesta, voindă a-șl manifesta 
bunăvoința fată ou Francisoă Kossuth, ho- 
t-ări cumpărarea loră.

— o—
Contele Schuwaloff, fostulă ambasa- 

doră rusescă în Berlină și nou numitulă 
guvernoră în Varșovia în loculă generalu
lui Gurco, pleca alaltăerl împreună, cu so
ția sa, din Berlină. La gară apăru și împă- 
ratulă Wilhelm, pentru de a-și lua adio 
dela elă. Wilhelm săruta mâna contesei, 
apoi îmbrățișa și săruta pe Schuwaloff, 
care nu-șl putu rețină lacrimile. Impăratulă 
încă era forte emoționată.

— o—
Cununii. D-lă Alexandru Haliță, prof, 

gimn. în Nășăudă, și d-șbra Sultana Flo
riană, facă cunoscută cununia loră, ce se 
va serba la 29 Ianuarie st. n. a. c. în bi
serica gr. cat. din Bocșa-montană la orele 
11 a. m. —. D-lă George Cherciu și d-șora 
Victoria Ionescu din BucurescI, și-au ser
bată erl, Duminecă, cununia loră în bise
rica Olari.

— o —
Reuniunea feineilorfi române din 

Abrudă, Abrudsată și jură, va arangia în 
31 Ianuarie st. n. ună bală în favorulă 
reuniunei, în sala ospătăriei „Tulnioă". Pre
țuia de intrare: de personă 1 fi., de fami
lie 2 fi. începutul ă la 8 bre sera.

—o —
„Călindarulă plugarului pentru anulă 

1895“, a apărută în tipografia ' riA. Mure- 
șianu“ din Brașovă, continuă de-a fi forte 
căutată și căldurosă primită din partea pu
blicului. Doritorii dea ave acestă călindară 
să grăbâscă a și-lă procura pănă mai avemă 
esemplare disponibile. Pentru încungiurarea 
cheltueliloră, abonenții .„Gazetei" și-lă voră 
pute procura mai ușoră, trimițând u prețuia 
„Calindarului" de-odată cu reînoirea aboi 
namentului. Prețuia este 25 cr., la cari ma- 
suntă a-se adauge 5 cr. pentru trimiterea 
cu posta. De vândare și la librăria I. E. 
Țeranu în Gravita.

Sera de Sân-Vâsliri în Caransehești.
Caransebeșă, 3 Ian. v. 1895.

(Coresp. part, a „Gaz. Trans)

In fine am ajunsă și noi cei din Ca- 
ransebeșă a merge pe o cale mai sănătosă 
care, să sperămă, ne va aduce multă bine, 
mai alesă în ce privesce vieța socială. Ura 
personală, ce esista pănă acum între diferi
tele partide, a începută a înceta, și sub de- 
visa nemoritorului poetă: „uniți să' fimă în 
cugete, uniți în D-tjeu", am începută a ne 
da mână ca frații, convinși fiindă-că nu
mai cu puteri unite vomă ajunge la resul- 
tate mai bune, decâtă pănă acum.

Petrecerea ce se da de regulă la 
Sân-Văsîiu din partea societății de cântări 
din locă, a rămasă de astădată baltă, fiind
că sooietatea pănă acum a fostă sub con
ducerea unui presidentă nu prea însuflețită 
pentru viâța nbstră socială; a fostă însă 
înlocuită prin altă petrecere, prin o repre- 
sentațiune teatrală — despre care s’a fă
cută deja amintire în unulă diu N-rii „Gaz. 
Transilvaniei" — aranjată de cătră florea in
teligenței din locă, în frunte cu profesorii 
dela institutulă nostru pedagogică.

Nici odată lumea din Caransebeșă 
și jură nu a fostă atâtă de însătată după 
petreceri, ca de astădată, căci deja pe la 
7*/2 bre sera, sala cea mare dela „Pomulă 
verde" era plină, er bilete nu se mai aflau, 
și așa au rostii mulțl avisațl să se folosâscă 
de bilete de stală.

Pănă la sosirea Prea Sântului Domnă 
Episcopă, musica a cântată „Deșteptă-te 
Române" și imediată după sosirea Prea 
Sânției Sale s’a începută representațiunea.

S’a representată piesa „Pentru ochii 
lumii" seu „Cum se îmbată lumea cu apă 
rece“, o piesă, oare e destulă de grea pen
tru diletanțl, dâr cu tbte aceste spre o- 
norea diletanțiloră, a reușită de minune.

D-na Lucia Barbu, una dintre cele 
mai de frunte dame din Caransebeșă, a 
avută rolulă de soția doctorului Cheli- 
nescu și-a interpretată cu atâta măestriă 
și pricepere rolulă, încâtă toți cei de față 
au rămasă încântați de deosebitulă talentă 
artistică. D-șbra Aurora Bordașii — soția fos
tului cofetară Raziană, — care se duce în 
casa doctorului Chelinescu, sub pretextulă, 
că voesce să închirieze locuința pentru a- 
se convinge despre familia acesta, cu care 
voesce să între în legături mai intime, a 
arătată, că dispune de multă istețime și nu 
s’a mărginită numai la învățarea rolului, 
ci a căutată să pătrundă în spiritulă piesei, 
ceea ce i-a suocesă pe deplină. D-șora Sep- 
timia Radu (fiica doctorului Chelinescu) 
deși a avută puțină de vorbită, a dovedită 
prin mișcările grațiose și pline de farmecă, 
că dispune de talentă. D-șbra Elvira Bcr- 
dașii (bucătăresă la Dr, Chelinescu) priu.

Era târejiu. întunecase, când s’a di- 
solvată conferența, din care amă eșită mai 
înfocațl decum întrarămu. Și fiind-că nu pu- 
teamă nici mânca, nici durmi, nici studia, 
foculă acesta ne mistuia vădendă cu ochii; 
amă fi dorită, ca cineva să ne conducă pe 
câmpulă de bătălia și să oucerescă cu noi 
o parte din lume.

Astfelă era dispusă tinerimea din 
Blașiu, când în 1 Aprilie au venită din 
Târgulă-Mureșului Avramii Iancu, Alecsanaru 
Papiu, Samuilu Poruțiu și Floriană Micașiu, 
în care di aceștia consultându-se ou ca
nonicii și profesorii, s’a îmbrățișată prima 
oră ideia unei adunări generali a tuturoră 
Româniloră din Transilvania. Sarcina con- 
vocărei acestei adunări s’a încredințată ti- 
nerimei studiose, oare înourendă avea să 
plece acasă de sărbătorile Pasoiloră.

După conferință Iancu ne-a cercetata 
în seminară, ne-a provocată să avemă cu- 
ragiu întru apărarea causei naționale etc. 
îmi aducă aminte, că în numele tinerimei 
i-am răspunsă eu, asigurândulă cu lacrimile 
în ochi, că tinerimea română din Blașiu, 
considerândă sânțenia causei, nu mai cu- 
nosce peri cule, mbrtea e prea puțină pen
tru a-o reține dela propusulă ei, ea va cu- 
triera totă țera, va convoca poporulă la 
adunarea, ca și care n’a mai fostă și nu va 

mai fi, c’ună cuvântă tinerimea va docu
menta, că e demnă de misiunea grea, ce 
i-o încredințeză națiunea.

După îmbrățișerl și strîngerl de mână 
frățesc!, Iancu cu ai săi s’a depărtată, er 
la mijlocă a pășită Pumnulă ou procla- 
mațiunea concepută și prin care chiărna 
poporulă la adunare pe Dumineca Tomei; 
îi face cunoscută, că lanțurile învechite ale 
sclăviei s’au ruptă, a sunată ora în care 
suferințele seculare trebue se înceteze, deci 
să vină la adunarea națională, unde să-și 
croâscă însuși sortea sa și să nu mei sufere, 
ca străinii să mai decidă asupra lui. Des
pre uniunea Transilvaniei cu Ungaria, pro- 
clamațiunea vorbesce c’ună felă de sim- 
pafiăj der pretinde. în termini energici și 
resoluți, ca iobăgia să se ștergă, căci cei 
ce voră încerca să susție acestă mură ală 
eviloră barbari, de puterea brațeloră ro
mâne voră fi cutropițl sub ruinele loră 
proprii.

Proolamațiunea acâsta s’a răspândită 
ca fulgerulă prin țeră în mii de esemplare. 
Der cu tote acestea mie nu mi-a mai ve
nită la mână nici ună esemplară. Am ți- 
nut’o multă timpă în memoriă și am între- 
lășată a mi-o copia, er mai târejiu mi-a 
scăpată din memoriă. Ea s’a sorisă la în
cepută în 42 esemplare, cari s’au împărțită 

la studenții, ce așteptau pe ambite, pentru 
ca primindu-o ș’o copieze în mai multe 
sute.

Etă cuprinsulă acestei proclamațiunl, 
după cum l’am aflată mai târtjiu în limba 
maghiară. Ea începe cu cuvintele:

Se trăescă împăratulă, națiunile con- 
locuitore în Ardeală: maghiară, săcuiă și 
sasă. Proclamă pacea, frățietatea și liber
tatea și scopulă supremă îlă culmină în 
iubirea de apropelui.

Der acâstă iubire pănă acum n’a esis- 
tată, pentru-că Românii nu s’au bucurată 
de drepturile, de cari s’au bucurată cele
lalte națiuni, și cari drepturi au competată 
de multă națiunei române.

A sosită timpulă, ca Românii să ceră 
și dobendescă aceste drepturi. Insă cine să 
pretindă, cine e îndreptățită spre acestă 
lucru? Episoopulă nu pote cere, că elă e 
numai părinte sufletescă ală Româniloră. 
Poporulă română ? Elă nu are represen- 
tanțl în dieta țării. Cine pote cere deră? 
Singură universitatea poporului. Pentru 
aceea e de lipsă să se adune și sfătuâscă.

Este dâră datoria protopopiloră, preo- 
țiloră și mireniloră, ca totă protopopule cu 
doi preoți din tractă și din totă sătulă doi 
omeni — fiă uniți, ori neuniți, pentru-că 
toți suntă Români — precum și mirenii să 
se afle în Blașiu.

Nu așteptați să vă cheme Episoopulă; 
elă aoâsta nu o pbte face, der încunosciin- 
țați-lă, că veți veni, și să veniți. Nu ve 

temeți de nimica, spuneți celorlalte na
țiuni cu graiulă și dovediți-le prin faptă, 
că noi pe ei îi iubimă, ca pe frații cu cari 
locuimă într’o patriă, der dreptatea pof- 
tesoe, ca și ei să ne iubesoă pe noi. Spu- 
neți-le, că noi nu vremă să dobeudimă drep
turile omenescl prin sabiă, fără prin legile 
minții sănătose, și pentru aceea ne adu- 
nămă, ca să ne consultămă asupra acestoră 
drepturi, pentru-că dreptulă câștigată ou 
sabia nu este dreptă, ci despoiare și abusă, 
și numai pănă atunci ține, pănă se rugi- 
nesce sabia sbu se desputeresce mâna, ce 
o pbrtă; dâr dreptulă basatu pe mintea 
sănătosă va dura, pănă va dura însăși 
mintea.

Spuneți aoestea principii compatrio- 
țiloră, spuneți, se le profeseze și ei, și 
atunci nu voră avb lipsă de tunuri. Atunci 
ne vomă pută resaluta împrumutată: să 
traescă frățietatea!!

Româniloră! uniți-vă în cugetă! adu- 
nați-vă la Blașiu să ne înțelegemă, ce. să 
ceremă dela părinții patriei. Acesta e mo
dulă prin care putemă compune o cerere 
în numele tuturoră Româniloră, și cu acesta 
suntemă datori patriei și națiunei — ce, 
de nu vomă face, vomă deveni necredin
cioși țării, domnitorului și națiunei nostre; 
ne va timbra istoria, ba ne voru binecu
vânta, ori blăstăma strănepoții, după cum 
ne voră fi faptele.

(Va urma).

Pres.se
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iemperamentulă vioiu și istețime deosebită, 
a interpretată rolulă fărte bine, mai alesă 
oând anunța d-lui Dr. că îlă oaută câte 
ună pacientă, lucru, care pănă aci nu se 
întâmplase la d-lă Chelinesou.

D-lă A. de Popescu, (Razian) s’a soiută 
forte bine afla în posiția fostului cofetară 
Raziană, care se retrăsese din viâța de co
merciantă și acum, prin fiulă său Oornelă, 
este constrînsă ă întră în legături mai in
time cu familia Dr-ului Chelinescu, o fa- 
miliă — despre care credea, Razian, că 
e prima familiă în Buourescl. Admirabilă a 
-fostă d-lă Popescu, când vorbea de operă, 
•de musică, dâr și mai multă a escelată, 
când îșl esprima fericirea, că în curendă 
are să fiă „per tu“ cu ună Dr. ca Cheli- 
mescu. D-nulă Popescu dispune de ună u- 
mor deosebită, ar fi de dorită însă să se 
păzâscă de prea multele improvisărl, cari 
nu succedă tot-dâuna, D-lă C. Pepa (Dr. 
Chelinesou) a interpretată cu multă dibăciă 
rolulă Dr-lui Chelinesou. Multă ilaritate a 
produsă în publioă pășirea pe scenă a D-lui 
left? Biju, ună renumită diletantă în Ca- 
ransebeșă, care a avută rolulă neguțătoru
lui de lemne Ștefană Călină. D-lă Biju a 
pășită de mai multe ori pe scenă, de aoeea 
-și mișcările d-sale au fostă mai libere, 
joculă forte naturală, și a pătrunsă de mi
nune caracterulă neguțătoriului de lemne 
Ștefană Călină.

Roluri mai mici au avută d-lă Câm- 
peană (Oornelă), d-lă Bălanii (tapesieră), 
d-lă Sequens (bucătarulă dela paiață) și d-lă 
Imbranovicl (venătoră de casă), cari toți au 
jucată spre mulțămirea celoră presențl. Mai 
amintescă, că toți diletanții au secerată 
multe aplause din partea publicului, er da
mele au primită câte ună buchetă forte 
■frumosă, dreptă mulțămită și recunoscință 
:.pentru multele ostenele, ce și-au dată.

După nepresentație a începută joculă 
ou frumâsa „Horău. Nu numai Românii, ci 
și străinii au începută să joce frumosulă 
joeă națională, și era o însuflețire oum nu 
s’a mai văcjută de multă la petrecerile nos- 
tre. Cadrilulă primă nu s’a putută juca 
din causa îmbulzelei, er ală doilea, de după 
pausă, a fostă jucată de preste 120 pă- 
Techl.

In pausă s’a jucată „Bătuta11 și „Că- 
lușerulă“ de cătră elevii dela institutulă 
teol. ped. Iți sălta inima de bucuriă, când 
vedeai pe bravii noștri tineri în pitores- 
oulă costumă națională, jucândă ună.jocă, 
care singură ar fi în stare să ne dovedescă 
•originea. Joculă tineriloră a făcută o adâncă 
impresiune asupra celoră presențl, âr streinii 
nu mai sciau cum să-și esprime admira- 
-țiunea pentru joculă nostru națională. Din 
'tote părțile audiai: „das ist wunderbar“, 
„das ist ein echter Helden-tanzw.

Mai amintescă, că frumosulă costumă 
națională a fostă de astădată forte bine 
representată. Peste 20 domne și .dom- 
nișore au fostă îmbrăcate în costumă na
țională.

Cu părere de rău trebue să amintesc, 
că în anulă acesta nu s’a ținută frumosulă 
obiceiu de pănă acum, de a saluta publi- 
culă la sosirea anului nou. Ore dintre ațâți 
■omeni culțî, să nu se fi aflată nici unulă, 
care să vorbescă ? Nu este bine se ne aba- 
temă dela frumâsele nostre obiceiuri nu
mai și numai din comoditate.

Astfelă a decursă petrecerea nostră, 
care a durată pănă la 6 ore diminâța, și 
■fiă-care a plecată plină de mulțămire și cu 
dorința în peptă, ca astfelă de petreceri să 
se aranjeze câtă mai multe, er noi le stri- 
gămă braviloră noștri profesori și celoră- 
lalțltdomnl, cari au fostă în comitetulă 
arangiatoră, ună „bravo11, și îi rugămă să 
•se intereseze și mai departe de viața so
cială,- cum s’au interesată de astădată.

Sentinela.

politica esternă, credă că va fi interesantă 
să vă comunică câte-va amănunte asupra 
persdnei lui Nioolae II. Pănă la uroarea sa 
pe tronă, elă a rămasă, din datoriă, forte 
reservată și forte prudentă în cuvinte. Din 
causa acesta se credea, că e timidă; dâr 
totă lumea scia, oă tînărulă mare duce moș- 
tenitoră întrunea o inteligență superipră, 
cu o mare ușurință de asimilare. Mai târ- 
diu a dovedita, că posedă darulă vorbirei 
într-’ună gradă înaltă. Elă a citită multă, 
fiindă tot-dâuna amică ală studiiloră ; pre
ceptorii săi suntă unanimi să mărturisâscă 
silința sa la lucru și dorința sa 
strui.

Credeți-mă, nu esagerezu 
Capustin, eminentulă profesoră 
publioă dela universitatea din Petersburg, 
îlă numără printre elevii săi cei mai sir- 
guitorl. Educația sa a fostă încredințată, 
în afară de activitatea guvernorului său, 
generalulă DanilovicI, unoră preceptori fran- 
cesl și englesl.

Profesorulă englesă ală lui Nicolae II, 
d. Heath a esercitat o influență fericită asupra 
tînărului prință. Nicolae II vorbesce limba 
englesă cu aceeași înlesnire, ca pe cea ru
să. Să fiă ore o conseoință a educației sale, 
că tînărulă împărată a prinsă ună gustă 
dre-care pentru ideile englese? Se va des- 
volta ore gustulă acesta în urma căsăto
riei sale cu o principesă engleză ? (Căsăto
ria lui Nicolae II este în realitate engleză, 
âr nu germană, cum are aparența). Nu-mi 
voiu permite să răspund în modă positivă la 
întrebarea acâsta, dâr este sigură, că sim
patiile englese ale împăratului nu vorăavâ 
nici o influență asupra politicei ruse, dic
tată de interesele primordiale ale imperiu
lui. Așa nu esistă nici de cum înțelegerea 
anglo-rusă, de oare au vorbită gazetele. 
Cele două guverne nu s’au înțelesă asupra 
atitudinei loră în răsboiulu chinezo-japo- 
neză, și dâcă Englezii ne voră oferi, cum au 
aerălă că voesoă, trecerea liberă prin Bos
for, de care de altminteri nu dispună, li-se 
va răspunde probabilă, că Rusia nu ține 
la acâsta și că preferă să rămâe în statu 
quo.

Compleetezu portretulă lui Nicolae II 
spunendă, că are o inimă de aură, și că 
îșl adoră mama; elă și tînăra împSrătâsă 
încunjură cu îngrijirile cele mai mișcătore 
pe împărătâsa-văduvă.

de a sein

nimică. D. 
de dreptă

de

Cestiunea națională în camera 
română.

Biscursulu d-lui C. C. Arionu.
(Urmare).

Der ne întrebămu cu toții: ce este 
făoută ? Apoi, D-loră, decă este vorba

numai de o esplosiune de sentimente no
bile, mari și frumose, suntemă alături cu 
D-Vostră, și ași dori ună luoru: ca atunci, 
când va veni diua de sacrificii seriâse, fiă 
de bani fiă de persona nostră, să ne între- 
cemă, partidă liberală, partidă conserva
tor ă, cari mai de cari să alergămă în aju- 
torulă Româniloră de dincolo. (Aplause 
prelungite).

B. B. 
de părerea 
răspundeți.

B. C. 
vă rogă să 
cetulu munțiloră CarpațI s’a revărsată lu
mina în valea Dunărei. Este dreptă, că 
din valea Dunărei să se reverse dorulă 
și dragostea nostră peste munți. Nici 
una 
este 
unu

Stefănescu-Belavrancea: Sunteți 
D-lui Filipesou ? Vă rogă să

G. Arionu: Eu am părerea mea; 
o ascultați. Soiu, că din cres-

Nicolae

Piarulu francesă „Figaro1,1 pri- 
znesce dela unu corespondenții din 
St-Petersburg o scrisore forte inte
resantă, din care estragemu câte-va 
părți:

Petersburg, 21 Decemvre.
Pentru-că la noi Suveranulă conduce

din suferințele frațiioră noștri nu ne 
indiferentă. Ori care durere a loră, are 
ecou durerosă în inima nostră.
Der ce vreți?
Pe aoi, prin valea deschisă a Dună

rei, au trecută atâtea invasiunl. Ele ne-au 
oțelitu nâmulă, am rămasă ce am fostă 
„Apa trece, pietrele rămână11...

B. B. Stefănescu-Belavrancea: Și ță- 
•ranii se ducă.

B. G. C. Arionu: Țăranii nu se voră 
duce, de câtă atunci, oând ei voră întră în 
mânile partidului liberală. (Aplause).

B. 1. Grădișteanu: Dâr nu cu prețulă 
esistenței naționale.

B. B. Stefănescu-Belavrancea: Așa...
B. președinte: Cam abusațl de între

ruperi.
B. B. Stefănescu-Belavrancea: Plătescă 

cu aceeași măsură.
B. președinte: Amă ținută cumpăna 

dreptă, ați terminată, vă rogă nu mai în- 
trerupețl.

B. C. C. Arionă : Furtunele, cari au 
trecută peste capetele nostre, au oțelită 
nâmulă românesoă. Dâr nu mai suntemă 
amenințați de nici o furtună? Numai este 
nici o pornire de la Nordă la Sudă; din 
țările unde suntă optă luni de ernă, în 
țările unde suntă optă luni de vară, oum 
(Jicea D. Sturdza în Bevista nouă ° D-sa 
constată pericolulă. Decă e așa, ce liniște 
putem avea?

Este dâr, învederată, că politica cea 
mai înțeleptă, este de-a pune o stavilă aoes- 
tei porniri naturale.

Acestă politică a fostă a D-vostră, a 
lui Ionă Brătianu. Dâr a murită Ionă Bră- 
tianu; vreți să-i schimbați politica. Spuneți-o 
lămurită.

Ună singură luoru ne pote consolida 
esistența .nâstră de Stată: pacea.

Dâcă mă voiu uita la osie două mari 
înjghebări diplomatice, cari îșl împartă Eu
ropa, și mă. voiu întreba, care din două: 
tripla alianță, său Franoia și Rusia asigură 
mai multă pacea? pentru mine nu pote fi 
îndoială: tripla alianță.

Rațiunea este simplă și puternică. 
Tripla alianță are celă mai mare interesă 
la menținerea stărei de astăcfl. Germania, 
care stă în capulă triplei alianțe, a atinsă 
culmea hegemoniei sale. Italia urmăreșce 
o operă de reconstituire internă; pentru 
Austro-Ungaria, în răsboiulă viitoră, ea îșl 
pOte juca esistența sa de stată. Nici una 
din puterile triplei alianțe nu pote să vrea 
resbelulă. Dâr dincolo! Credeți, că Francia 
nu-șl mai aduce aminte de Alsacia-Lorena; 
credeți, că s’a cicatrisată rana? Arsura ei 
o simtă încă profundă Francesii. Der Ru
sia și-a stinsă ea totă puterea, totă des- 
voltarea la care aspiră? Ce, testamentulă 
lui Petru-celă-Mare a rămasă numai o vorbă, 
visurile mari ale mariloră Țari s’au stinsă ? 
Nu strălucesce încă departe de densa ce
tatea fermecătâre, care ține în manile sale 
cheea măriloră ?

Dâcă este așa, dâcă cu o mai deplină 
sinceritate pacea ne-o garantâză tripla ali
anță, apoi no- cu tripla alianță trebue să 
lima, acolo ne duce interesulă nostru, acolo 
ne îndrumeză instinctulă nostru de con
servare.

Se dice însă: și tripla alianță are tre
buințe de noi. Așa este; România este ună 
factoră prea importantă în Orientă, ca să 
nu-șl simță forța sa. Ea va fi de ună mare 
ajutoră în cjilele grele, pe cari viitorulă le 
va aduce. Dâr numai atâta este ?

Decă ar fi numai atatiî, noi, avendă 
trebuință de tripla alianță, ea, avendă tre
buință de noi, ama putea atunci să mer- 
gernă mai departe în cestiunea Româniloră; 
dâr tripla alianță mai are trebuință și de 
Unguri. Credeți D-vostră că Ungurii suntă 
unu elementă de negligiată, și că șovinis- 
mulă ungureșcă este unu lucru de nesoco
tită, și vreți D-vâstre, să punemu atunci 
cărțile pe masă și să jucamă destinele Ro
mâniei în contra destineloră Ungariei? Eu 
nu vă consilieză la acâsta, căci dâcă tripla 
alianță are trebuință de România, potă să 
dioă unii, că tripla alianță are totă atâtă 
trebuință de Unguri, și nu vreau să jocă 
destinele țârei mele într’o cestiune așa de 
delicată, nu vreau să le jocă la norocă.

Patriotismulă nostru pote face minuni, 
dâr dâcă s’o sdrobi de șovinismul^ ma
ghiară 1 Atunci vomă renunța la tripla 
alianță, atunci ne vomă apropia de Rusia 
și de Franca! Credeți acâsta posibilă ? Eu 
nu o mai credu, și stunci am cădea în po
litica cea mai funestă, politica de isolare.

S’a mai cjisă: banca ministerială a 
renunțată la revendicările Româniloră din 
Ungaria. Aceste revendicări, D-loru, eu 
note să le găsescă juste, le declară juste; 
dâr guvernulă nostru are se le discute aci?

Nu puteți tăgădui ună luoru, pe care 
nu-lă tăgăduescă nici Românii de peste 
munți: că cestiunea română este o cestiune 
interiâră pentru statulă maghiară. Atunci, 
ce vreți să facă ună guvernă,. oare în re- 
. ațiunile esterne nu are altu scopă, de câtă 
să întărâscă, să asigure statulă română? 
Eu voiu dice mai multă: nâmulă româ- 
nescă este importantă, este indispensabilă 
pentru esistența statului română; dâr și 
statulă română este mai indispensabilă pen
tru esistența nâmului românesoă. (Aplause).

Aoi este focarulu de viâță ală româ
nismului, nu peste munți. întâia grije a 
orl-cărui guvernă cuminte este, să îngră- 
dâscă statulă română cu așa înt&riturl, în 
câtă să nu se potă ridioa măcară cestiunea 
esistenții lui. (Aplause).

lescu, N. Niooleanu; N. Nicoleanu, O ilu- 
siune pezdută, versuri: Al. Ștefulescu, Fii 
binecuvântată, după H. Sienkiewicz ; Va- 
sile Petrescu, Post mortem; Emanoilă Pă- 
răeanu, Sorisore de Crăciună, versuri; 
Jiulă, Jiulă, Chiruca și Dr. Urechiă; V. R. 
P., Legendă despre nascerea Domnului; 
Comitetulă, Cogito, ergo sum ; Alexe Anas- 
tasiu, Firea lumei, versuri; I. Moisilă, Bra- 
dulă, după Dr. T. Jaensch ; Bibliografu. 
Bibliografia; Portrete și stampe de V. 
Rola-Piekarski și M. Wertșițky.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 21 Ianuarie. Custo

dele cortinei, br. Badwânszky și-a de
pușii astăȚi jurămentulu conformu 
programului.

Ministrulu a latere Iosilca depuse 
erJ, jurămentulu în mânile Majes- 
tății Sale.

MonarchulG a plecată erl sera 
la 9 ore spre Viena. La gară s’a 
presentatii întregii cabinetului și fu 
primitu de Majestatea Sa în sala de 
așteptare.

Parisu, 21 Ianuarie. Bourgeois 
continuă pertractările pentru forma
rea noului cabinetu. Probabilă că 
se 
de

va compune unu ministerd afară 
partide.

NECROLOGU. Maria Tahmingi născ. 
T. Mincudupăo suferință îndelungată fiindă 
provădută cu S.-tele saoraminte ale mori- 
bundiloră,în etate de 83 ani și-a dată no
bilul ă său sufletă în manile atotputernicului 
D-deu.

Astrucarea remășițeloră pămentesol a 
defunctei s’a îndeplinită în 19 Ianuarie 
1895 st. n. în Iclodulă mare. Dr. Emanuelă 
Tahmingi ca fiu, ved. Nioolae Nedelkovits 
născ. Elena Tahmingi, Fani A. Drăgoșă 
născ. Tahmingi ca fice.

DIVERSE.
Una alta despre miniștri din Buda

pesta. Dela 1867 încâoe au. funcționată în 
Ungaria 47 miniștri. Ministri-președințI au 
fostă : conte Iuliu Andrâssy, conte Melchior 
Lonyay, Iosif Szlâvy, Ștefan Bitto, br. Bela 
Wenckheim (numai 7 luni), Coloman Tisza 
(1875 — 1890), conte Iuliu Szapâry, Dr. 
Alexandru Wekerle și br. Bânffy. Bânffy 
îșl are numele de acolo, oă unulă dintre 
strămoșii lui, cu numele Thomâs, în anulă 
1319 a fostă Bană ală Croației, mai îna
inte însă numele de familiă le-a fostă Lo- 
sonczy. Soția ministrului-președinte Bânfiy, 
născ. Elena Mathâ, încă anulă trecută era 
învățătorâsă la o șcâlă poporală. Noulă 
ministru, de interne, Desideriu Perczel fu
sese pedepsită pentru ună duelă cu conte
le L. Szapâry la închisore de stată, deci 
acum are lipsă de amnestia monarchului. 
Crisa ministerială din urmă îngreunâză 
bugetulă statului ou 45,000 fl. pensiuni 
anuală pentru miniștri demisionați, dintre 
cari singură Wekerle va trage anuală 
8000 fl.

Nou abonamentu
la

&A2STÂ- TMISttWIEI
Cia fl Samaairie st. v.

a’ati descllaisii nou a 5» o n ajiien t A 
Ia «are Snviiamti pe toți amicii 
«pi-ijinitorii ffoiei nostre.

abonamejatufluii
Austro-Ungaria:

iPrețuSâ 
Pentru

■ci.zi.-2l axvuL 
șese 1-vua.i 
trei l-uLzri

(Va urma).

ală 
din 
Al.

Li teraiar-ă.

A apărută numărulă de Crăciună 
revistei sciențifioe și literare „J ulu“ 
Tergu-Jiu cu următorulă cuprinsă:
Ștefulescu, Crist, după I. Turgheniev; Ema- 
noilă Părăeanu, Cerșitorea, versuri; Al, 
Ștefulescu, Mănăstiiea Crasna; M. Strajan, 
lin luptele frațiioră; George P. Parvu-

pe
pe 
pe

Abonamente la numerele cu
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria: 
pe unâ anu.........................................
pe șese luni . ............................  ,

Abonarea se pote face mai
prin mandate postaSe.

Administrațiunea
,jSazeiei Trarasîiwaraâei48.
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S
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fl.

2 fl. 
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CmfsisB Ha burs» din
Din 19 Ianuaire 1895.

Renta ung. de aurii 4% • • •
Renta de corbne ung. 4% • •
Impr. că.il. fer. ung. în aurti 41/2% ■ 
Impr. oă,il. fer. ung. in argint 41/2°/0 
Dbiig. o&il. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare....................
Bonuri rurale oroate-slavone. . .
Imprum. ung. ou premii .... 
LosurI pentru reg. Tisei și. Segedin.
Renta
Renta
Renta 
LosurI
Aoții de-ale Băncei austro-ungară , 1059.— 
zlcții de-!e Bănoei austr. de oredit. 412.27y2 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. . 
NapoleondorI..................................
Mărci imp. ger...............................
London (lire sterlinge)...................
Rente de corone austr....................

de hârtie austr. 
de argint austr. 
de aur austr, . 
din 1860 . .

124.30
98.75

128.25
103.20
125.25
98.25
98.—

158.50
143.50
100.50
100.50
125.90
157.40

503.—
9.88

60.90
124.40
100 95

Cursuiă pieței Brasovu
21 Ianuarie 1895.

Banonote rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orl Cump. 
Gaibenl Cump.
Ruble rusescl Cump. 132.— 
iferel germane Cump.
Sons. fono. Albina 5% 100.75 
Lire turcesol Cump.

Din
9.74
9.70
9.83
5.85

9.78
9.74

60.30

11.15

! Trenă 
de 

persân.

Trenu 
accel.

Trenă 
mixtă

i

10-
8.25

11.24
1.35
3.46
4.-
4.39
5 22
5.45
6.34
7.18
8.05
8 32
8.49
9.06

10.08 
10.37 
10.59 
11.07 
11.31 
11.48
12.25 
12.50

1.04
1.35
1 50
2.13
2.32
3 04
3.39
4.01
5 26
6 08
6.40
7.16
8.-

8.05
2 10
4 07
5.46
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10 37

12.05
1.02
2 14
2.50
3 54
4.53
6.13 

~74)3
8.40
9 08

12 50
1.25
1.43
1.52
2.18
2 40

Trenă
accel.

4.59
5.44
6.14

12.20

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
/eo ■ . 101.75

Nr, 633/895.

PUBLICAȚIUNE.
Referităre la musurarea dajdiei 

de câni pe anulă 1895.
Se aduce la cunoscință publica 

că listele de conscripția și măsura
rea dărei de câni pe anulă 1895 
suntu espuse la vedere publică în 
durata de 3 cjile, adecă 21, 22, 23 
Ianuarie dela 7 pană la 12 6re a. 
m. Fiă-care posesoru de câni, care 
s’ar simți cu măsurarea dărei încăr
cată, pote în cjilele susu menționate 
a preda reclamația contra dării pre
scrise magistratului orășenescu.

Exemplare singuratice a statu- 
telorfi pentru ținerea de câni', se 
potu procura cu 10 cr. dela oficiulu 
de dașdie orășănescu.

BrașovQ, 14 Ianuarie 1895.
590,1—1 Magistratul fi orășenescfi.

Nr. 365/95.

PUBLICAȚIUNE.
cu privire la predarea, fasiuniloru după 
darea de câștigă clasa III. și IV. precum 
și după interesele capitaleloră pe anul 1895.

La provocarea oficială prin pu
blicația din 24 Decemvre 1894 Nr. 
7526/94 pentru presentarea fasiuw- 
lorfi de dare după câștigă clasa III. 
și IV. precum și interese după ca
pitale și rente fdrte puțini au corăs- 
punsu. De aceea se provocă din nou

t6te acele partide, care au vre unu 
negoțu seu întreprindere supusă dă
rii, toți comersanții, meseriașii, me
dicii, inginerii, advocații, etc. pre
cum și toți aceia care au venitu 
după capitale date cu interese, rente 
pe vieță ca să predea fasiunile 
respective celă multu pănă în 5 
Februarie a. c. la subscrisului oficiu 
de dare orășnnescG. Cine nu va pre
da fasiunile va fi privită ca unulă 
ce voesce să se subtragă dela dare 
și se va pedepsi conforma legiloră 
și ordinațiuniloră respective.

Formularele de fasiune p6te 
lua în primire partidele dela oficiulu 
de dare orășenescu.

Brașovfi, 18 Ian. 1895.

595,1—1 oficiulfi de dare orășenescu.

HOO-OOOOO-OOOOOOOOH0 o o o o o o o o o o

.2

0 0 o 0 o o o o o o o o 0 
â

Cine vrea se bea 
Vină bunii și eftin, 

se și’l procure din 
casa Nr. 48 strada Porți

Tpei Lâtpeu
70
50 
40
30

1
1
1
1

Litru Savignon
Leănyka

Vin din 1892
Vin din 1893

10

cr. !
” I 
„ I

OOOOOOOOOOOOOOOI

55

55

55

fin
55

55

55

Anunciuri
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrise 
apministratîunî. In casulu pu 

biicării unui anunciu mai mul 
de odată se face scădementâ 
care cresce cu câtu publicare; 
se face mai de multe-ori.

Administrațiunea
„GAZETE! TRANSILVANIEI.

Numere singuratici 
din „ Gazeta Transilvaniei' 
ă 5 cr. se potfi cumpera îi 
librăria Nicola© Ciurcu și îi 
tutungeria I. Gross.

pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din I 1894.

Budape^tik-Predetila

Trenu
de 

persân. accel.

6.—
9.05

11 33
1.50
2.24
3 03
3.46
4 07
4.53
5.32
6.24
6 59

Tr. mix.
8 40
9.08

10 40
11.25
11 54
12.04
12.34
1.-
1.40
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10

~7?50
8 30
9.03
9.38

10.25

I

11 —
12.26

1 11
8 45

Trenă

2 15
9.15

11.12
12.50
2.12
2.19
2.49
3.24

4.17
4.50

5 55
6 11
6.27
7.27
7.50

8.17
8 33
8.38

J

Y
SOS. I

pl-1

pl.
T

Y
SOS. 
pi.

I
Y

SOS.

Trenu 
de 

rpeTsân.

Trenu 
de

Trenu 
accel. persân.

Trenu 
accel.

Trenă 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

trenă 
mixtă

trenu 
mixtu

Viene . . .
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd 
Rev .
Bratoa . 
Ciuoia .
B -Huiedin 
GhîrbSu

Ciușiu .

Apahida 
Grbiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud? .
Teioș
CreciunelO 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mioă
MediașQ 
Elisabetopol
Sighișdra
Hașfaleu . 
Homoroda.
Agosuoufalva 
Apața .
Feldidra
Brașovu

Timiș? .
Pre d e alu 
Bucuresoî .

Trend 
mixtă

5.40
4.52
2.55
2.-
5.45

sus?

5 18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.13
7.45
7.01
6.35
5.58
5.08
7.01
6 —
5 -

T

1 55
7 25

1.55
7.-

5.23 3.50
3.46
2 25
2.18
1 52
1.26

12.47
12.17

11.01
10 45

1.21
11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8 31
7.53
6.53
6 14

7.20
1.50

11.46
10.05
8.43
8.38
8.13
7.47

7.08
6.39

5.25

9.23
8.53

8 23
8.06
7.59

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
5"53
5.33
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
7.45

tr.mixt

4.48
4.23
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54

6.25
8.15

"Ă55
2.24

12.23
11.41
11.07
10.32
10.13
9.04
9.-
8.-
7.30
6.47
6.29

7 33
7.53

11.-
11.20

4.-
4-20

trenu 
de 

persân.

10.17
10.37

Ghirișu
Turda

i* i ș u — T w !• al a
trenu 

do 
persân.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
de 

persân.

5.10
4.50

10 30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

Sâbâisa—AvB’igw—JFăgămșu

trena, 
de 

person.

trenă 
de 

person.

T
2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

11.34
1.03
1.25
1.46
3.31
6.08

trenu
mix tu

l_________

7.10
9.-
9.26

8 â m e !♦ î a (Pislfl) — Bl «* « <-* <■ ® ** »

pi. Copșa mică . 
Ocna . . .

80-.

>-os.) 
pl- J Sibiiu . . .

f p'-
l 808.

Avrigîî . . .
SCS. Făgărașu . . p).

trenu 
mixtu

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

trenă 
de 

person

trenă 
de 

persân.

6.20
5.12
4.49

12.42
10.58
10.26
8 33
6.54
4.05

10.37
9.57
9.30
4.40

5.21
4.47
4.29
4.23
4.02
3.42
2.49
2.27
2.13
1.39
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.05
8.02
7.43
7.01
5.57
5.16
8.50

trenă
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10.28

trenu 
mixtu

11.35
11.54
12 20

trenu
mixtă

4.55
6.36

4.20

trenu 
mixtu

trenu 
mixtă

trenu 
mixtă

1.44
12.20

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

9.10
10.30

4.25
4.48
5.23

7.36
6.06

trenu 
mixtu

trenă
mixtu

9.43
10.01
10.25

trenu 
mixtă

8.34
8.14
7.45

10.25
10.05
9.38

8.31
7.20

5.25
5.09
4.45

s t i

3.10
2.54
2.30

5.58
6.46
7.39

! trenu
mixtă

6.46

trenu 
mixtu

trenu
mixiu

BrașoTu 
Zernești

ti enu 
mixtu

Aradn
Vinga
Timișora

Sfehișora—CMoa’laeiîii-sec..

trenă fi 
mixtu jj

5.328
3-|

7.21
4Â5
1.16

trenă I 
mixtu

Simeria 
Cerca .
Huueddra .

9.10
1.01
4.55

4.-
7 07
9.59

T î Ml

Mureșii-Ludoșu . 
Țagu-Budatelică . 
Bistrița . . . .

6.25
7.32
8.42

11.35
12.52
2.10© as c erai ea—® ș ®rli eSw—KLegBn.-săs.

Trenu
mixtă

Trenă 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
de 

person

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenu | 
mixtă |

1 1-
2.25 8.10 3.11 8.58 P1- Cucerdea . . sos. 7.41 2.36 8.31 1.18
3 14 8.51 3.52 9.39 LudoșQ. . 7.03 1.58 7.43 12.32
5 07 10.27 5.26 11.11 sos. 1 1 pi. 5.30 12.25 5.50 10.35
5.50 10.42 5.36 pi. i Oșorheiu . ’ Isos. 5.18 9.35 5.05 *~~

7.25 12.15 7.15 sos. Regh.-săs.. . pl. 3.50 8.— 3.22
însemnateNota: Orele 

însemnezi drele de nopte.

Careli-iaaara—35elăw

trenă 
mixtu

trenu
mixtu

trenu
mix tu

5.42
10.30

4.10
9.01

Careii-marî .
Zelău . . .

9.06
4.20

7.05
2.25

3.56
6.34

9.14
9.02
8.-

3.44
2.40
1.12

10.55
9.48
8.15

11.08 Sighișdra .
1.50 Odorheiu-săc.

I

in stânga stațiunilor^ sunt?, a se ceti de susâ în josO, cele însemnate în drepta.de csâ în sus?. Numerii încuadrațl cu linii mei negri

Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.

drepta.de

