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PrograinulU Sașiloril și Banffy.
Brașovu, 10 Ianuarie v. 1895

S’a făcutu mare svonu, că de
putății sași din dietă nu voru spri
jini cabinetulu Banffy.

Doue din comitetele de cercu 
ale partidei au decisu a provoca pe 
deputății lorii se iesă din partida 
guvernului. Astfelu s’a întemplatii 
în Sighișora și Nochrihu.

Celelalte comitete au decisu ca 
deputății sași se rămână în partida 
guvernului numai decă ministru-pre- 
ședinte Banffy se va lega printr’o 
declarațiune, că programulu popo
rală săsescu din 1890 se unesce cu 
principiile guvernului și că acesta 
va promova în modu binevoitorii 
scopurile espuse în acestu programu. 
Așa a hotărîtu comitetulu dela Si- 
biiu-Christiania și în sensulu acesta 
a lu^tii hotărîrile sale și comite
tulu din Țâra Bârsei (Brașovu) er 
celu din Cincu-mare a cerutu numai 
simplu ca deputatulu seu se pre
senter ministrului-președinte pro
gramulu săsescu și se ceră recunds- 
cerea lui.

Numai comitetulu săsescu din 
Mediașu a decisu a avisa pe depu
tatulu seu se rămână în partida, gu
vernului și se se întrepună cu totă 
energia în conferența deputațiloru 
sași pentru acesta atitudine.

Adunări electorale suntu con- 
chiămate în mai multe părți. In 20 
1. c. Sașii au ținutu o astfelu de 
adunare în Nochrihu și decisiunea, 
ce au luat’o, se abate dela hotărî- 
rea comitetului de cercu, cerendu, 
ca deputatulu loru s’aștepte mai în- 
tâiu declarațiunea ministrului-preșe
dinte asupra programului naționalii 
săsescu, ce i-s’a presentatu, și nu
mai decă acesta va fi negativă, se 
iesă din partida guvernului.

Precum se vede, procederea co- 
miteteloru partidei săsescl numai 
uniformă nu este. In genere ele păr- 
tinescQ mai multu ideia încheierii 

unui compromișii cu noulu minis- 
teriu pe basa, (Țce-se, a programu
lui națională săsescu.

Va fi de interesă se vedemă, 
ce conține acestu programu dela 
1890 ală Sașiloră. Elu constă din 
9 puncte, pe care le vomă schița 
aici pe scurtă.

In p. 1 se susține principiulă 
nedivisibilității monarchiei și a terilor 
corOnei s-lui Ștefană, și se declară 
că ori ce slăbire a baseloră dualis
mului trebue s6 fîă combătută.

In p. 2. se recunbsce îndreptă
țirea ideei de stată, dâr acesta, pre
cum și unitatea și esistența statului, 
se nu servâscă ca pretexte spre a 
amenința sâu păgubi poporulă să
sescu în desvoltarea sa îndreptățită ; 
mai departe secere combaterea cen- 
tralisațiunei prea mari în comune, 
municipii, biserică și șeblă, precum 
și a abusuriloru de putere ale gu
vernului și organeloră lui.

Inp. 3, se enunță, că legilereli- 
gionare ardelene, recunoscute la 1868, 
ce garanteză egalitatea și autonomia 
bisericeloră. suntu a se privi ca legi 
fundamentale neatacabile.

Punctulă 4 este de următorulu 
cuprinsă:

„Limba statului ca atareare în
dreptățirea sa. Disposițiunile art. de 
lege 44 din 1868 asupra egalei în
dreptățiri a naționalitățiloru înse, și 
legile aduse mai târejiu, întru câtă 
nu mărescă preponderanța acordată 
limbei statului prin art. de lege ci
tată în paguba naționalitățiloru — 
conțină mesura cea mai minimală de li
bertate și de îndreptățire, ce se cuvine 
naționalitățiloru nemaghiare din acestă 
țâră11.

In p. 5 se desfășură programulu 
activității pe terenulu progresului 
economică și a desvoltării intelec
tuale și morale.

In p. 6 se stabilesce, că depu- 
tațiloră sași le stă în voiă, ca în în
țelegere cu alegătorii loră, se stea 
în afară de celelalte partide dietale, 

seu se se alăture la una seu mai 
multe partide, cari stau pe basa 
pactului dela 1867.

In p. 7 deputății, alegătorii loră 
și comitetele alese de aceștia se pro
vocă a lucra după putință pentru 
realisarea acestoră scopuri.

Punct. 8 se ocupă cu organisa- 
rea partidului, institue unu comitetă 
centrală pe timpii de 5 ani și comitete 
de cercă și stabilesce îndatoririle loră.

Eată în liniamente scurte pro- 
gramulă poporală săsescu, care, cum 
s’anunță, a fostă presentată de-o de- 
putațiune de patru deputați sași mi
nistrului-președinte Banffy, cerendu-i- 
se garanții pentru observarea lui.

Ministru-președinte a promisă, 
că va da unu răspunsă în săptămâna 
acesta. A(Ț, mâne vomă afla așa- 
deră cum stau Sașii cu „garanțiile11 
așteptate.

Și pănă atunci însă va fi la locu, 
credemă, să constatămă ună faptă, 
ce’lă recunosce și organulă săsescă 
din Sibiiu.

In programulă desfășurată de 
ministru președinte Banffy se ao 
centueză cu deosebire postulatele 
statului națională maghiară și se <Țice, 
că „pretensiunile îndreptățite“ ale 
naționalității oră, pe basa legii din 
1868, potă fi recunoscute numai în
tre marginele „statului națională uni
tară4*. De aici deducă foile oposițio- 
nale ca consecență logică, că legea 
de naționalitate trebue revisuită și 
că acei paragrafi din ea, cari pună 
piedeci statului națională maghiară, 
trebue se fiă șterși.

Programulă Sașiloră însă de
clară ca minimală libertatea și în
dreptățirea, ce-o dă amintita lege în 
acei paragrafi naționalitățiloră.

Ce le mai trebue dâră deputa- 
țiloră sași declarațiune dela Banffy, 
când acesta a spus’o verde, că nici 
minimulă nu voiesce se-lă concedă ?

Ori doră spereză Sașii și dela 
ună Banffy vr’ună pactă separată ? 

Nu s’au mai desbărată nici pănă 
acuma de poftele ridicule după 
„Extra-wurst“?

Dela frați Ea frați.
Etă telegrama consiliului jude- 

țană din Dîmbovița, adresată mar- 
chisului Pandolfi, ce s’a făcută la 
inițiativa d-lui Florescu, membru în 
Comitetulă secțiunei din Ilfovă ală 
Ligei:

Marchisului Pandolfi,
Roma.

Subscrișii oonsilierl-generall ai dis
trictului Dâmbovița, cu reședința în Târgo- 
viște, vechia capitală a României, tresă- 
rindă la aucjulă accenteloră, cunoscute lim
bei nostre românescl, ale unui glasfi adre
sata din Roma poporeloră române, cari 
sciu să lupte pentru conservarea rassei lord 
romane-, associându-ne cu totulă sentimen- 
teloră de afecțiune sinoeră și solidaritate 
legitimă, cari lâgă națiunile nostre surori, 
vă rugămă să transmiteți poporului ita
liana asigurarea profundei nostre reounos- 
cințe pentru generosa inițiativă a demni- 
loră săi representanțl în reamintirea origi- 
nei nostre comune și a simpatiei fraterne, 
oare ne va uni întotdeuna.

A. D. Florescu, G. Radulescu, Gr. 
Lerescu, N. Nichiforescu, G. Șerifii, A. 
Constandinescu, I. Stefănescu, A. P. De- 
metrescu, St. Dudău, 1. Diaconescu, I.. Fi~ 
lipit, Th. Andronescu, I. Tomescu, Gh. 
Serb. Popescu și Iosif ii Grigorescu.

Băspunsulă marchisului Pan,- 
dolfi este următorulă :

D-lui A. D. Florescu, 
consilierC-generală alu districtului Dâmbovița.

Am primita telegrama consilierilor^ 
județeni, între cari mă adreseză d-vdstră, 
fiinda primula subscrisa, pentru a vă ruga 
să faceți cunoscuta colegiloră d-v6stră, că 
am data comunicațiune de cuprinsula de
peșei d-lortt, și că multe diare au repro- 
dus’o cu comentariile cele mai favorabile 
unirei frățescl a dpscedențiloră Romei cu 
Italienii.

UOlLETONULtJ „GAZ. TRANS. “

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

j (2) (Urmare).
■!

După acestd acta, ama mersa în or
dine la plimbare spre grădina podului. O 
mare mulțime de studențl erau adunați 
acolo, fiă-care cu proolamațiunea în mână, 
copiată în 400 de exemplare. Aid s’a de
cisa, ca fiă-oare, călătorind^ cătră locuia 
nascerei sale, să oerceteze câta va pute 
mai multe sate, încredințânda și însărci- 
nându poporulă, ca și ela să ■ răspândâscă 
faima în satele învecinate. Plănuia pere- 
grinărei era făcuta, fiă-care îșl avea desig
nată ruta, ce avea să percurgă, durerea cea 
mare era, că ne âflama în 6 Aprilie și va
canța era decretată pe 8 d. a. la 4 ore.

Va să dică, două dile întregi! De 
secoll!

In mijlooula aoestoră consultări, To- 
doranu se urca pe o bancă și se adreseză 
cătră noi cu aceste cuvinte:

Frațiloră! Foculă aprinsa în mine și 
dorulă de a vesti Româniloră diua liber
tății, nu-mi permită, ca să aștepta ora, în 
care ni-se va decreta vacanța; sunt silita 
a rupe disciplina. Adio, frațiloră, să ne re- 
vedemă în Dumineca Tomei....

Sări de pe bancă și cu ochii plini de 
lacrimi se depărta...

Noi amuțirămă cu toții și-lă petrecu- 
rămă ou oohii de asemenea scăldațl în la
crimi, pănă a dispărută după podula Ter- 
navei mici, în direcțiune oătră Alba-Julia.

Amă rămasă rușinați!!
Fiă-care din noi se lupta cu ideia, 

oă ore să nu imitămă pe Todoranu?să nu 
pornimă, încă din locuia acesta, fiă-care 
în direcțiune lui-șl destinată? Da! era să 
fiă răspunsulă, căci la lucruri mari, se cere 
resoluțiune bărbătescă.

Pumnu, care văzuse, ce se petrece 
în internulu tinerimei, ne preveni cu o cu
vântare înțeleptă, ne reflectă, că decă ne-am 
depărta fără concesiunea îndatinată, ama 
compromite pe superiori și cu deosebire pe 
profesori, cari s’au aruncată în capulă tre- 
biloră, urmările ar pute deveni fatale atâtă 

pentru personele nâstre, câtă și pentru 
causa, cărei suntemă determinați a servi. 
Deol decă Românulă a avută paciință a 
suferi secoll întregi, să demonstrămă, că 
ne seimă guverna, când recere causa sântă 
a națiunei etc.

Ne-amă domolită, ne-amă supusă ra- 
țiunei, der cu deosebire iubirei, ce culti
vam a lui Pumnu. In tăcere adencă, doi 
câte doi, luptândă fiă-care cu revolta din 
internula său, amă intrată în Seminariu.

In 8 Aprilie, la 2 5re d. a., amă eșită 
din Blașiu. Eu, în societate cu amiculă 
meu Ilie Moldovană, am trecută prin Sân- 
celă și Panadie, fără a ne opri în aceste 
două sate, căci poporațiunea de aici era 
deplină informată despre agitațiunile, ce 
se petreoeau în Blașiu; afară de aceea se 
aflau și studențl la scdlă, cari seieau să ne 
suplinâscă. Deci amă trasă cătră Alecușiu, 
vorbindă cu toți âmenii, pe cari îi întel- 
neamă pe druma, ori îi întempinamă în 
calea nostră la lucrulă câmpului.

Intrarea nostră în sată a fostă ună 
mersă triumfală, căci poporulă și-a pără
sita lucrulă câmpului și ne-a însoțită pănă 

la preotulă Molnară. La casa parochială, 
în puține momente s’a adunată așa dioendă 
sătulă întregă. Li-arn cetită și esplicată 
proolamațiunea amintită și ei ni-au promisă 
a se presenta cu toții la Dumineca Tomei 
în Blașiu.

In cuvântarea, ce li-am ținută, li-am 
arătată, că în urma mișcării tuturora Ro- 
mâniloru, iobăgia se va șterge negreșită, 
pentru-că acea servitute rușindsă a stata 
atâtea veourl pe cerbicea Românului nu
mai pentru-că elă a fostă în apatiă, a dur- 
mită, s’a pomenita în sclăviă; când însă 
unu popora de trei milione se va tredi și 
se va deștepta din somnulă de morte, lan
țurile sclăviei, cari l’au ținută legată de 
gliă, voră cădea ruginite și putredite dina
intea piciorelora lui, și căutândă cu îndrăs- 
nâlă în fața inimicului, acesta va îmărmuri 
de puterea colosului, pe care l’a ținută le
gată cu nisce fire, ce elă le putea rupe de 
multă... Urmările reformei grandiose vor a 
fi, oă Românulă, ne mai fiinda silită a presta 
domnului său pămenteseă nici o oră de 
lucru, starea materială i-se va îmbunătăți, 
va avă timpă destulă să-și oultive moșiora, 
va planta grădini cu pometă, va edifica
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Din parte-mi mulțumescă din sufletă 
acestora d-nl consilieri, că au binevoita se 
se adreseze mie pentru a face cunoscuta 
Italiei sentimentele lord de simpatie.

De sigura, că în totdeuna am avuta 
mare credință în legăturile de sânge, și 
pătrunsă de identitatea rassei năstre, am 
înțelesd bine datoria sfântă, ce avernd dea 
ne susține unulă pe altuia.

Istoria ne amintesoe, că lupte sânge
rase s’su ivita într’adevără între veri și 
câte-odată chiar și între frați; dâr aoestea 
nu s’au întâmplata, decâtd atunci, când in
teresele au fosta incompatibile.

In casuld de față din contră nu nu
mai sângele s’a transmisa intacta, dâr încă 
aspirațiunile suntd aoeleașl, oa și altă-dată, 
aceleași au rămasa și interesele.

Ați fostă trimiși de patria mamă pen
tru a cuceri o posițiune forte în scopula 
de a opri invasiunea barbarilord, și d-vostră 
vă aflațl nestrămutata la avangardă, sen
tinele credinciose a comandamentului se- 
oulară.

A vă susțină este datoria nostră, 
este bucuria nostră, este consolațiunea 
nâstre.

Decă vre-odată a fosta und casd, în 
care efectele cele mai pure ale rassei și 
ale solidarităței umane să nu fie contra
zise de egoismulă individuala, acela e de 
sigurd casuld nostru: Italienii și Ro
mânii.

Separați suntemă inferiori în numărd 
celord mai puternice rasse ale Europei, nu 
însă atunci, când unite într’und singură 
ideală și într’o singură palpitare, strigămă 
și unii și alții: Trăiască România, trăiască 
Italia!

B. Pandolfi.

Prima pășire a lui Bânffy.
In primulă nostru de ieri amă schițatd 

în generala programulă-comediă, cu care 
nould ministru-președinte br. Desideriu 
Bânffy a pășită înaintea camerei în ședința 
dela 19 1. c. AstădI credemă de interesă 
pentru cetitorii noștri a ne ocupa mai de- 
aprope cu programulă noului guvernă, mai 
alesă, că elă a fostă primita cu hohote și 
cu rîsete, ce reamintescă desbaterile de 
tristă aducere aminte de sub era faimosă 
a lui Tisza Kâlmân. După-ce notarulă Mol
nar a cetită documentulă de numire a gu
vernului și după-ce președintele conte Teo
doră Andrăssy arătă rescriptuld ministrului 
președinte prin care monarchulă numesce 
ministru a latere pe br. Samuel losika, 
ministrulă-președinte Bânffy urcă tribuna 
o’o hârtiă în mână și începu să-și cetâscă 
vorbirea-programă.

La începută dise, că noulă guvernă 
îșl va pune tote silințele, ca se consolideze 
încrederea dintre Coronă, guvernă și par
lamentă. Va căuta moduri și mijloce, ca 
între actualele raporturi critice, spiritele să 
se liniștescă; mânecândd de aici, scopuld 

case bune și sănătâse, va ridica biserici în
tru lauda lui Dumnedeu și scole pentru 
crescerea tinerimei. Românuld, ajutată de 
împrejurări, se va cultiva în grabă, va ave 
diregătorl din sînulu și sângele său și nu-i 
va face dreptate totă numai străinulu, ini- 
miculd lui de morte.

Cuvântările ținute poporului l’a en- 
tusiasmată pe acesta așa de multă, încâtă 
și după-ce i-am lăsată să se împrăscie pe 
la casele lord, ca noi să putem cina, nu 
s’au depărtată nici unulă, ci câți au încă
pută în casă, au intrată cu noi, âr ceilalți 
s’au așezată pe la ferestri și preotulă a 
fostă silită a deschide ferestrile, ca po
porală să audă, ce vorbimă sub durata 
cinei.

Pe afară răsuna aerulă de strigătele 
de „vivatu și îșl da parola unulă altuia, 
oă la Dumineca Tomei se voră afla cu 
toții în Blașiu, măcard de-ar înota prin 
flăcări.

După cină amă fostă siliți a mai eși 
odată între poporă, spre a mai resfira unele 
îndoeli și temeri, ce îșl făceau cu deosebire 
bătrânii.

guvernului nu este nici de a se lupta în 
modă agresivă, nici de a se folosi de arme 
vătămătore.

Direcția guvernului va fi hotărîtd li
berală ; tendința lui: desvoltarea statului 
maghiară în direcția națională maghiară și 
asigurarea și susținerea ideii de stătu ma
ghiară. Tote tendințele și agitațiunile, ce 
se îndrâptă contra acestei idei, tendințe cu 
oaracteru antilegald și primejdiose statului 
voră fi sdrobite și sufocate. Nu vomă su
feri, ca pădirea unității caracterului statului 
maghiară în primulă rendă să fiă mărginită 
și restrînsă. Vomă lua îns& în considerare 
acele pretensiuni juste, cari le radimă concetă
țenii noștri de limbă nemaghiară pe art. de. 
lege 44 din 1868, inse fără restrângerea cara
cterului națională unitară.

Raporturile nostre cu Croația-Slavonia- 
Dalmația le regulâză pactulă dela 1868. 
Hotărîrile acestui pactă dorimă a-le țină 
în tote direcțiile, și ne vomă nisui, ca bu
nele relații, cari devină din ce în ce mai 
prietinescl, să fiă totă mai consolidate, totă 
mai intime.

Hentaller: Unde e Banulă ? (Sgomotă 
în stânga estremă. Președintele 'sună clopo- 
țelulă, sgomotulă nu încetâză. Ministruld 
președinte se uită în hârtiile, ce le are 
dinainte.)

Endery Gyula: S’a împiedecată d-lă 
ministru-președinte (Ilaritate).

Br. D. Bânffy: repetă spunâDdă, că 
stă hotărîtd pe lângă pactulă din 1868, 
care formâză basa principală a monarchiei 
și dimpreună cu acesta siguranța statului 
maghiară. Mai departe, avendă în vedere 
posiția de înaltă putere a monarchiei, e 
neapărată de lipsă desvoltarea mai departe 
a forțeloră de apărare. (Aprobări în drâpta, 
sgomotă în stânga. Ministrulă îșl aruncă 
ârășl ochii pe hârtiă).

luliu Lucâcs: Nu ceti.
Gabr. Kârolyi'. Mai bine tipăresce-o 

și-o împărțesce (Ilaritate prelungită).
Br. D Bânffy. Ca urmașii guvernului 

ce-a repășitu, vomă susținea direcția pro
gramului acestuia, principiile lui. (Strigări 
de: Scimă! Vorbescă Wekerle! în stânga 
estremă). In prima liniă vomă stărui pen
tru esecutarea deplină a legiloră biseri- 
cescl sancționate, în timpulă, oare-lă pre
scrie legea. Acesta vomă și esopera-o în- 
tr’ună modă, ca pe câtă se pote să se 
ocolâscă vătămarea intereseloră și senti- 
menteloră singuraticeloră confesiuni. Decla- 
rămă, că ne alipimă de integritatea prin- 
cipiiloră cuprinse în proiectele despre li
berală esercițiu religionară și despre recep- 
țiunea religiei mosaice.

Afară de acesta, guvernulă îșl va 
ține de-o datoriă. a sa, să facă pașii de 
lipsă pentru asigurarea resolvărei cu succesă 
a cestiunei autonomiei catolice și a regularei 
Congruev, va îngriji guvernulă de o politică 
culturală corectă. Pe terenulă învățămân
tului secundară și primară va încerca îm

Inainte de a-se face diuă, amă eșită 
din sată. Ilie Moldovană a trasă pe la Fă- 
rău și satele, ce se află pe gropile acelea, 
precum Herepia, Silea, St. Iacobă etc. Eu 
în direcțiunea cătră Uiora.

Amândoi amă avută câte-nnă oondu- 
cătoră, ca să nu rătăcirnă pănă se va lu
mina de diuă.

Din Alecușiu pănă în Uiora e o cale 
lungă, însă piciorele ajutate de foouiă ti- 
nerețeloră m’au servită așa de bine, în
câtă am ajunsă în Uiora înainte de-a fi 
intrată credincioșii în biserică. Aci încă 
am ținută o cuvântare, care a făcută ace
lași efectă în poporală din biserioă și 
din jurată bisericei, ca și in sătulă po
menită.

Mă prinse mirarea, cum poporulă, de 
altmintrelea necultă, se impresiona și cn- 
tusiasma de cuvintele mele, ca și când ar 
fi fostă și elă inspirată dela Dumnedeu 
căci se părea, că în acelă momenta a a- 
runcată vestmentulă de sclavă, a devenită 
omă liberă, și nu numai că era mai în- 
drăsneță, der gata chiar a sta față cu ori 
ce pericolă. Atingendu-le, în cuvântarea 
mea, necesitatea adunărei poporului în

bunătățire, însă nu prin schimbarea siste
mului, ci prin o reformă corectă în califi
care a profesoriloră și învățătorilor^.

Mai promite ministrulă, că va pune 
o deosebită grije pe reforma administrației 
de stată, âr pe terenulă politicei justiciare 
guvernulă susține direcția de reforme de 
pănă acuma. Vorbesce apoi de finanțe, de 
agricultură și în fine dice, că tote atârnă 
dela spriginulă, ce i-lă va da Camera.

Liberalii l’au aplaudată, Kossuthistii 
l’au rîsă și întregă camera a primită con
vingerea, că țâra sre în frunte ună guvernă 
de batjocură compusă din nulități.

Adunarea generală
a Despărț. I (Brașovă) alu Asociațiunei.

Brașovă, 9 (21) Ianuarie 1895.
Adunarea generală a despărțământului 

I (Brașovă) ală Asociațiunei transilvane 
de Dumineca trecută, precum amă amin
tită în numărulă de erl, ne dă speranță, 
că în viitoră despărțământulă nostru va 
lua ună nou avântă, reocupându-șl loculă 
cuvenită, între despărțămintele de modelă 
ale Asooiațiunei transilvane.

De astă-dată la adunare inteligența 
română din Brașovă a fostă representată 
în numără frumosă, au fostă și câți-va din 
împrejurime. Cu multă seriositate și inte
resă de causă s’a discutată asupra rnoda- 
litățiloră, prin cari s’ar putâ promova mai 
cu succesă interesele despărțământului, 
manifestându-șl cu toții dorința și voința 
de a-șl da concursulă în direcțiunea acâsta.

Ședința a fostă deschisă de venera- 
bilulă protopopă Icană Petrică, oare după 
ce arătă, că de 30 de ani conduce ca di- 
rectoră acestă despărțământă, vorbi des
pre scopurile Asociațiunei, făcândă o mică 
paralelă între modulă cum se lucrâză la 
noi pentru promovarea culturei și cum se 
lucreză din partea conlocuitoriloră noștri 
de alte limbi. Vorbesce despre însămnă- 
tatea bibltoteciloră, pentru a căroră pro
pagare în poporă s’a făcută pănă acum 
atâtă de puțină la noi; amintesce datorința, 
ce-o avemă, de-a lucra pentru abaterea 
poporului dela deprinderi rele și cu deose
bire dela bețiă; presentă 300 broșuri des
pre înfricoșatele urmări ale beuturei de 
rachiu, pe cari d-sa, ca autoră. le dăruesce 
despărțământului pentru a fi distribuite 
în poporă, âr la urmă declară, că do- 
resce să se retragă și să fiă înlocuită de 
puteri mai tinere.

D-lă Andreiu Bârseanu cetesce apoi 
raportulă generală ală comitetului, în care 
se constată, că o parte din membrii aces
tuia s’au fostă retrasă, rămănendă numai 
trei inși, la care s’a mai adausă și boia 
îndelungată a d-lui actuară. Aceste împre- 

I jurărl au împedecată mersulă regulată ală 
activității despărțământului. In fine se cere 
completarea comitetului.

Urmă raportulă cassarului A. Vlaicu, 

massă și din simplulă motivă, că în lipsa 
de omeni cu brațe suficiente s’ar putâ în
tâmpla, ca Ungurii să pună mâna pe con
ducători, zădărnicindă astfelă tâtă oste- 
nâla Româniloră — poporulă s’a agitată 
așa de tare, încâtă aerulă răsuna de 
strigătele loru, că voră merge cu mică cu 
mare.

îndată după prânZă am plecată la 
Noșlacă și, percurgândă satele de pe acea 
liniă, am ajunsă în Bogata. Preotulă de 
aici, Nicolae Vlăduțiu, informându-se de
plină asupra stărei lucruriloră, și luândă o 
copiă din proclamațiune, m’a rugată să 
trecă mai departe, că fiindă sătulă ames
tecată cu Unguri iobagi, are de cugetă a 
aduna totă sătulă la altă ocasiune și a în
dupleca și pe Unguri, să ia și ei parte la 
adunarea din Blașiu — ceea ce s’a și în
tâmplată, căci nu numai că au mersă la 
Blașiu și Ungurii, der l’au însoțită prin 
tote pericolele, mulțl dintre ei au fostă și 
la Iancu între munți pănă la intrarea Mus- 
caliloră. Vlăduțiu m’a trimesă ou trăsura 
lui la Ludoșiu, Ouciu și Iernutu.

(Va urma), 

în care se arată, că dintre membrii acestui 
despărțământă abia 14 inși plătescă tacsa 
regulată, afară de cei ce îșl trimită tacsele 
de-a dreptulă comitetului centrală în Sibiiu. 
Numărulă membriloră, cari înainte erau 70, 
a scădută succesivă la 15 inși.

D-lă Acsente Severa propune să se 
amâne adunarea pănă se voră înscrie noi 
membri și se va putâ pregăti, peste vre-o 
lună de dile, o adunare mai maro. D-lă 
I. Leugeru însă pledâză pentru ținerea adu
nărei și reorganisarea comitetului. D-lă pro- 
fesoră Nastasi e de părere să se alâgă ime
diată o comisiă pentru înscrierea de mem
bri noi și apoi să se procâdă la ordinea 
de di. D-lă Dr. Mureșianu este pentru ca 
să se facă totă ce se pote în ședința de 
față, dâr să nu se lase din vedere, că este 
necesară să se întrunâscă câtă mai cu- 
rendă o adunare mare a despărțământului, 
la care să pâtă lua parte și poporulă. D-lă 
N. P. Petrescu vorbesce pentru propunerea 
d-lui Nastasi, declarându-se contra amâ- 
nărei.

In fine se decide ca adunarea să se 
continue și se procede imediată la alegerea 
unei oomisiuni pentru înscrierea de mem
bri noi.

Se alegă d-nii: I. Munteanu, Ios. Blaga 
și I. Aronă. Altă comisiune se mai alege 
pentru revidarea socoteliloră, compusă din 
d-nii I. Pușcariu, N. Ciurcu și St. Stinghe.

Comisiunea primă raportă prin d-lă 
I. Munteanu, că s’au inscrisă din nou 17 
membri ordinari și 7 protegătorl. S’au în- 
cassată cu totulă 51 fi. Comisiunea a doua 
raporta prin d-lă Pușcariu, că cassa se află 
în regulă, propuse a-se lua raportulă la ou- 
noscință și a-se da absolutoriu comitetului, 
cari propuneri s’au și primită.

Comitetulă retrăgându-se, președin
tele mulțumesce în cuvinte căldurose pen
tru înorederea pusă în elă.

D-lă I. Lengeru, adresându-se cătră 
d-lă protopopă Petrică, accentuâză meri
tele din trecută ale d-sale pentru înain
tarea bisericei și a culturei nostre națio
nale și propuse, ca adunarea, avândă în 
vedere aceste merite, să aclame pe d-lă 
protopopă Petrică ca directoră onorară alu 
acestui despărțământă, la ceea ce aduna
rea consimte unanimă.

Se alege apoi ca președinte ad hoc 
d-lă I. Lengeru, sub a căruia conducere 
se urmă la constituirea noului comitetă. 
Ședința se suspinde pentru câtva timpă și, 
redesehiZându-se, se cetesce o listă și se 
alegă prin aclamațiune următorii domni ca 
membri ai noului comitetă :

Președinte V. Voina, protopopă ; mem
brii în comitetă: Virgtlă Onițiu directoră 
gimnasială, Gregoriu Maioră redactoră, Dr. 
Ios. Blaga profesoră, Nic. Ciurcu librară, 
Nic. Popoviciu profesoră și Ars. Vlaicu pro
fesoră.

Se aduce apoi la cunoscință o pro
vocare a comitetului centrală, prin care, 
în sensulă unei hotărîrl a adunărei gene
rale dela Sebeșă, se urgitâză înființarea 
de agenturi și biblioteci poporale la sate. Afa- 
oerea se predă comitetului pe lângă în
sărcinarea, ca acesta să oaute a îmulți nu
mărulă membriloră și în timpulă celă mai 
scurtă să facă a se ține aici în Brașovă o 
nouă adunare generală extra-ordinară.

Acestea suntă momentele mai prin
cipale ale adunărei de Dumineca trecută.

Discursul!! deputatului Dr. Nic, 
ȘierbanU

ținută in ședința dela 19 Ian. a camerei 
din Pesta.

(După notițe stenografice)

Onorată Cameră ! (S’audimă, s’audimă!) 
Fie-ml permisă și mie, ca în aceste mo
mente grave, când privirile întregei țări 
suntă îndreptate cătră acestă parlamentă, 
să Zică câte-va cuvinte la situațiă (S’auZimă! 
S’auZimă!)

Mărturisescă, onor, casă, oă sunt 
consciu despre greutatea posiției mele atunci 
când deoparte vorbescă după celebrități 
ca ante-vorbitorii, âr de altă parte când 
vrâu să vorbescă despre lucruri, despre 
cari se vorbesce pretutindenea; numai chiar 
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în celă mai competentă locă, aici în par
lamentă, nu se vorbesce de locă, seu forte

Sunt veselă, că astădl antevorbitorii 
mei, și mai alesă domnulă ministru-presi- 
dentă a amintită așa per tangentem și ces- 
■tiunea naționalitățiloră, pe când acesta la 
analâge ocasiunl rară se întâmplă.

Eu, onorată casă, nu heziteză nici 
«ună momentă a declara, că resolvarea com
pletă a cestiunei naționalitățiloră este con- 
dițiune sine qua non a fiă-cărui cabinetă, 
și am așteptată și eu, și a așteptată în
trâgă țâra cu totă dreptulă, că domnulă 
ministru presidentă va da în acestă ces- 
tiune ună programă hotărîtă și nu se va 
ascunde după oracule pythice â la ibis re- 
■dibis. Dâr vorbirea domnului ministru pre- 
sidentă ni-a adusă aminte de vorba lui 
■Emilii Castelor, care di°e> c& buzele nu 
potă spune ca adevăr ă lucrulă, ală cărui 
•contrară îlă simte inima.

Dela resolvarea cestiunei naționali- 
tățiloră atârnă în mare parte mărirea pa
triei și fericirea singuraticiloră cetățeni. 
Pentru-că, vă întrebă pe D-Vostră, îndes- 
tulită și fericită e familia, despre oare se 
crede, că e în bună înțelegere și pace cu 
totă lumea, pe când în internulă său, în
tre proprii săi membri, domnesce cea mai 
mare discordiă și certă??

Pe scurtă, acesta este tabloulă situa- 
•țiunei din țâră.

Spereză, că nu e superflu a aminti, 
■că urgitarea clarificărei cestiunei naționa
litățiloră m’a condusă pe mine la hotărîrea 
să întru în parlamentă, părăsindă pasivita
tea, care este eflucsulă silei situațiunei, în 
care se află naționalitatea mea, oare întrâgă, 
ca și mine, dă espresiune dorinței înalte, 
măoară de ar înceta diferențele, cari sub- 
sistă între noi și înaltele guverne ale Ma- 
jestăței Sale de ună timpă așa de îndelun
gată. Acesta este uniculă motivă, care m’a 
îndemnată să întru în acestă parlamentă, 
•ori și câtă de onorifică e de alt-cum man- 
■datulă de deputată.

Contele Apponyi Albert, în ședința de 
la 24 Noemvre, reflectândă la vorbirea mea, 
între aplausele D-Vostră a disă, că cestiu- 
nea naționalitățiloră nu e cestiune de par
tidă, ci cestiunea întregului parlamentă. Cu 
bucuriă iau actă de acâstă declarațiune 
eprobată de toți, și din partea mea mă 
voiu nisui, oa câtă mai curend să se facă 
pașii necesari în acâstă direcțiune.

Nu vreu se enumără acum tacsative 
pașii, cari ar fi neîncungiurată să se faoă 
pentru a clarifica cestiunea — atâta din 
partea guvernului, câtă și din a parlamen
tului. Fiindă însă, că cei mai mulțl membri 
ai onoratei case profesâză o politică esclu- 
sivistă și egoistă, aflu de necesară a de
clara deocamdată următorele:

(Aspirațiunile naționalitățiloră)
Naționalitățile Ungariei, cari consti- 

■tuescă 2/3 din întrâgă poporațiunea (Con
traziceri și esclamărl: „Asta nu-i adevă
rată 1“ Sgomotă) în partea cea mai mare 
suntu eschise dela eserciarea drepturilor ii pu
blice, er dela eserciarea drepturiloru strictă 
naționale evidentă, că suntu pe deplină oprite. 
Ele au dorită și dorescă și adl să-și revin- 
dice acele drepturi prin mijlocele cele 
mai constituționale. Aceste aspirațiunl suntă 
ușoră de realisată, pentru-că naționalitățile 
vreau să le împlinâscă numai și numai în
tre marginile statului.

De aceea eu declară solemnă, că tote 
acelea păreri și aserțiuni contrare, ce se 
colporteză față eu acestea, suntă tenden- 
țiâse și malițiose.

Totodată aflu de lipsă a declara mai 
departe, că naționalitățile, tâte la olaltă, și 
în specială poporulă română, atâtă în tre
cută câtă și în presentă, proclamândă intre- 
gitatea teritorială a statului a fostă în 
tot-dâuna cu cea mai mare fidelitate și 
strînsă alipire cătră înaltulă tronă ală Ma
iestății Sale,

Eu recunoscă, și credă că on. domni 
deputațl suntă de o părere cu mine, când 
Zică, că e destulă de grea guvernarea chiar 
și într’ună stată locuită de o singură na
ționalitate și că cu atâtă mai grea e acesta 
într’ună stată poliglotă. Der fiind-că sortea 

ne-a împreunată astfelă, așa credă, domni- 
loră, oă e prima nostră datorință, să oon- 
lucrămă ca adevărațl frați, ca ou puteri 
unite să ridicămă statulă nostru la înălți- 
mea-i cuvenită, să-lă întărimă în gradulă oelă 
mai mare, fîindă acâsta deoparte voința 
tare a Maiestății Sale, de altă parte do
rința nâstră comună și interesulă nostru 
vitală.

D-Vostre, Domniloră deputațl, scițl 
forte bine, că după diploma dela 1860 și 
patenta din Februariu 1861, cu ocasiunea 
răspunsului la mesagiulă regală, la espresa 
dorință a Maiestății Sale s’a declarată, că 
liniștea comună și ferioirea patriei numai 
cu pacificarea deplină a naționalitățiloră se 
pote ajunge.

D-Vostre sciți, că crearea dualismului 
dela 1867, și mai alesă uniunea Ardealului 
dela 1868, în modulă oelă mai strictă au 
fostă legate de condițiunea, că naționalită
țile voră fi împăcate, în sensulă celă mai 
strictă ală cuvântului. In urma acesteia s’a 
adusă așa numita lege de naționalități. (1868 
art. 44). Din acâstă lege de puțină și du- 
biă însemnătate însă — durere — nici o 
iotă nu se observă, fiindă de o parte abro
gată prin ordinațiunl ministeriale, de altă 
parte fiindă cu intențiune substrasă posi
bilitatea eseoutărei.

Bine dice Laveleye: „In zadară se ga- 
ranteză libertatea în charte binesunătore ; 
cine garantâză garanțele?“

Așa Zi°6 Laveloye — eu însă, și credă 
că cu mine și D-Vostră țineți, că observa
rea legiloră aduse e garantată prin cuvân- 
tulă regelui și onorea parlamentului, Decă 
însă guvernulă îșl uită vr’odată de acesta, 
e datorința parlamentului, ca păZitoră ală 
legiloră, ca să-i amintescă datorința și să-lă 
silâscă chiar a le observa. Pentru-că a te 
juca cu onorea factoriloră legislatoricl, e 
nu numai păcată, ci acestă jocă învolvă și 
ună mare pericolă, căci, cum e în casulă 
acesta, partea preponderantă a cetățeniloră 
țărei își pierde credința în onorea legisla- 
tiunei.J

Eu fârte credă, și stau să asereză pe 
sigură, că între căușele crisei ultime — 
despre cari fostulă prim-ministru, ca și ac- 
tualulă, nici de cum nu vrea să dee semă, 
principala causă a fostă nenorocita loră po
litică față de naționalități, și totă acâsta a 
fostă causa, de domnulă prim-ministru nu 
a putută primi portfoliulă de interne.

(Va urma).

SOfflILE ȘILEL
10 (22) Ianuarie.

Congresulă naționalitățiloru nema- 
ghiare. Din Budapesta i-se scrie Z'aru^u^ 
rusescă „Mosk. Vjedomosti“, că în curendă 
se va întruni congresulă naționalitățiloră 
nemaghiare din Ungaria. Congresulă se va 
consulta asupra unui programă comună de 
acțiune ală naționalitățiloră conțra hege
moniei maghiare. Loculă de întrunire va fi 
seu Sibiiulă (?) seu Viena. Participarea Sa- 
șiloră la oongresă este asigurată (?).

— o—
Desiderin Szihîgyi în rolulu de pre

ședinte alu dietei. In 21 Ianuarie s’a fă
cută alegerea de președinte a dietei din 
Pesta. S’au dată cu totulă 354 voturi din
tre cari Ssilăgyi a primită 207, er Justh 
141. Szilâgyi așa deră a fostă alesă cu ma
joritate de 66 voturi. Ca vice-președinte a 
fostă alesă Deriseviczy. In decursulă desba- 
terei Șerbanu a luată de nou cuvântulă, po- 
lemîsândă cu contele Gabriel Dethlen. Șier- 
bană cerendă cuvântulă în cestiune perso
nală și voindă a vorbi mai pe largă asupra 
atitudinei sale, președintele Szilâgyi i-a de- 
trasă cuventulu. Acâsta este întâia bravură 
a veclnică busumflatului Szilâgyi.

— o—
Deputății șerbi, 10 la numără, suntă 

provocațl de Ziarulă „Zastava“ din Neo- 
planta, să iesă din partidulă liberală, de- 
orece Bânffy ca fișpan a|lucrată în conținu 
la asuprirea naționalitățiloră. Celă ce sim- 
patisâză cu Sașii și Românii, ceea ce trs- 
bue să se manifeste din partea Serbiloră 
Zice Ziarcdă serbescu, acela nu pote sta 
intr’o tabără cu omulu, care voesce să des- 

lege cestiunea naționalitățiloră cu ajuto- 
rulă gendarmiloră.

—o —
Timpii de primăveră. Anulă acesta 

ierna a uitată să vină și prin părțile Bra
șovului. Abia pe la mij’oculă lui Decemvre 
amă avută 2—3 Zii® cal® de saniă, er de- 
atuncl încoce avemă ună timpă ourată ca 
de primăvâră. Pe strade vedl omeni îmbră- 
oațl subțire, zăpadă aprope de locă, căile 
la câmpă suntă pe multe locuri sbicite bi- 
nișoră, așa că poți umbla fără a te întina. 
Nu totă așa însă în alte părți ale țărei. 
Chiar și pe Câmpiă, deși iârua nu e nici 
pe-acolo aspră, oâmpulă însă e acoperită 
cu zăpadă și omenii umblă ou sania.

— o —
Censnră de profesorii. Ni-se serie din 

Clușiu, oă la 17 Ianuarie n. c. d-lă Nicolae 
Tanco a depusă cu succesă censura de pro- 
feșoră.

—o—
Serata literară din sâra de s. Vasilie 

aranjată de reuniunea femeiloră gr. cat. 
române din Blașiu, scrie „Unirea44, a suc- 
oesă forte biue. Reuniunea și publiculă 
potă să fiă recunoscători d șârei Melania 
Brăndușiană, d-nei Otilia Mureșianu și d-lui 
Traiană Mureșianu pentru bunăvoința și suc- 
cesulă, cu care s’au întrecută întru a găti 
publicului adunată o sâră plăcută. Publi
culă încă a fostă destulă de numărosă, și 
așa a fostă considerabilă și venitulă, care 
a resultată pentru fondulă Reuniunii.

Dela fondurile nâsOudene.
Năseudu, Ianuarie 1895.

Onorate domnule Redactoră ! In 4 1. o. 
s’a ținută aci, în aula gimnasiului, adu
narea generală de constituire a comitetului 
fonduriloră centrali șoolastice și de stipendii 
din districtulă Năsăudului, fiindă de față 
representanții celoră 45 comune, foste gră- 
nițerescl din districtulă Năsăudului, aleși 
în sensulă § XXI din statutele impuse, și 
verificați, prin oomisiunea administratâre, 
precum și 11 membri denumiți de guvernă 
dintre membri congregațiunei comitatense.

După-ce delegatulă viceșpanului co- 
mitatensă, d-lă Dr. Leon Scridon, notifica 
în limba maghiară, cum că toți membri 
aleși și verificați, precum și cei denumiți 
de înaltulă guvernă, au fostă convocațl, 
declara adunarea generală de capace a se 
constitui in sensulă statuteloră esistente și 
enunciâ programa adunărei:

1) Alegerea președintelui comitetului 
și comisiunei administratore;

2) Alegerea membriloră comisiunei ad
ministratâre, și

3) Alegerea comisiunei censurătore.
Ca să se pâtă îndeplini aceste ale

geri rogă adunarea generală, ca să-și alegă 
ună președinte ad hoc, și decă află de lipsă, 
să alâgă pe lângă secretarulă fonduriloră 
ună notară provisoră pentru ajutoră.

Membrulă alesă Cirilă Deacă ceru, ca 
după ce aici limba pertractăriloră și a ad- 
ministrațiunei e limba română, delegatulă să 
binevoâscă a comunica cele înșirate de 
d-sa, căci cei mai mulțl membri nu jle-au 
pricepută, și în limba română. Da acâsta 
Dr. Scridon Leon comunica în limba ro
mână cele ce a vorbită în limba maghiară.

Dr. Ciuta Dumitru propuse, ca să se 
alâgă președinte ad hoc Ioachimă Mureșianu, 
ca celă mai bătrână membru din comitetă, 
și ca notară ajutoră Dr. Alecsa Larionessi, 
ceea ce se și făcu cu aclamațiune.

Președintele adhoc Ioachimă Mure
șianu ocupândă scaunulă presidială, mul- 
țămi comitetului pentru încrederea dată, de
clara ședința de deschisă și desemna ca 
membri verificatori de protocolă pe domnii 
Iosifă Luchi, Vasile Petri și Gavrilă Scridon.

Luâ acum cuventulă d-lă Cirilă Deacă, 
care Zis® următorele: Considerândă, că la 
constituirea primă după statutulă de acum, 
făcută de orgauele guvernului, mai mulțl 
membri ne vrendă a conlucra pe basa unui 
stătută impusă, au eșită din comitetă, lă- 
sândă în protocolă o declarațiune de protes
tare, și între acei membri a fostă și vorbi- 
torulă ; considerândă, că ceilalți membri ră

mași în comitetă încă au declarată prin 
d-lă Dr. Alexi, că prin participare nu vo- 
iescă a renunța la dreptulă de a nisui, ca 
adevărații proprietari ai fonduriloră să-și 
esercite drepturile loră după statorirl pro
prie; considerândă în urmă, că și în adu
narea de față suntă membri de cei eșiți și 
de cei rămași la prima constituire, pro
pună a se lua la protooolă declarațiunea, 
care o cetescă înaintea adunărei.

Declarațiunea acâsta, care s’a susce- 
pută și în protocolulă ședinței, din vorbă 
în vorbă este următorea:

„Membrii de comitetă conscii de răs
punderea ce o avemă față de comunele 
foste grănițerescl de pe teritorulă regimen
tului II română de graniță, și în deplina 
consciință a drepturiloră avitice ale ace- 
loră comuniuni, respective a desoenden- 
țiloră acelora, față de fondurile’ create de 
densele și respective față de institutele sus
ținute din acelea, mai înainte de ce ne- 
amă începe lucrarea ne simțimă datori a 
face următorea declarațiune:

a) E necontestabilă, cumcă fondulă 
centrală școlastică și de stipendii este pro
prietatea inalienabilă a comuniuniloru foste 
grănițerescl și a următoriloră loră, a căroră 
drepturi față de acele averi suntă recunos
cute prin prea înaltele autografe din 22 
Ianuarie 1851 și 27 Augustă 1861. și prin 
prea înalta sancționare a instrumentului 
fundațională, urmată în 10 Aprilie 1871.

b) Oa descendențî ai unei poporațiunl, 
care pururea s’a distinsă prin spiritulă său 
de ordine, prin supunerea față de legi și 
iubirea de patriă, ne supunemă și în noua 
stare de lucruri, ce s’au creată prin im
punerea statutului din vigâre, der în aoe- 
lași timpă nu concedemă, ca din acâstă faptă 
a nostră de lealitate și de supunere să se 
deducă, cum că noi seu prin noi comu
niunile foste grănițerescl ar renunța la 
drepturile loră avitice, din contră ne vomă 
nisui cu mijloce legale și pe terenulă, pe care 
întrămă, ca cu întrevenirea foruriloră com
petente, statutulă din vigore să se aducă în 
consonanță cu instrumentulă fundațională14.

După cetirea și improtocolarea aces
tei declarațiunl, președintele puse la ordine 
alegerea președintelui ordinară ală comite
tului, care are să fiă totă-odată și preșe
dintele comisiunei administrative.

La propunerea membrului Simionă 
Monda se aclama de președinte al comite
tului și comisiunei administrative Dr. Ionă 
Popă vicariu foraneu ală cercului Rodnei, 
care mulțămindă pentru încrederea cu care 
fu onorată, promite solemnă a lucra din 
tote puterile pentru binele și înaintarea in- 
tereseloră fonduriloră, pentru respectarea dis- 
posițiuniloră instrumentului fundațională și 
respectarea autorităței patronatului, spre care 
scopă se râgă, să fiă cu totă căldura spri
jinită de membrii comitetului.

Urma apoi punctulă ală 2-lea din 
programă, adecă alegerea membriloră co
misiunei administrătâre.

Se alese o comisiune candidatore de 3 
membrii, care propuse, ca membrii în co- 
misiunea administrătore pe domnii Anche- 
dimă Căndale, Cirilă Deacă, Dr. Alecsa La
rionessi, Ioachimă Mureșianu, Gabrielă Scri- 
donă și Dr. Dumitru Ciuta, cari și fură 
aleși cu unanimitate.

Se aleseră apoi în oomisiunea censu- 
rătore d-nii Vasile Petri, lână Tanco și 
Iacobă Popă, er ca suplențl Petru Tofană 
și Vasile Dumbravă.

După acestea mai vorbi membrulă 
Dr. Ciuta, accentuândă să nu se facă ne- 
regularitățl în ce privesce alegerea și tim- 
pulă alegerei membriloră.

In fine mulțămindă președintele ad 
hoc, Ioachimă Mureșanu, adunării pentru bu
năvoința și spiritulă calmă, dovedită în de
cursulă ședinței, âr membrulă Anch. Căn
dale mulțumindă în numele adunărei pre
ședintelui pentru buna și înțelâpta condu
cere, ședința se încheia.

Proprietarul Di*.

Redactors responsabilii: ^aâ©ru»
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Din 21 Ianuaire J895, 

Renta ung. de aură 4% . . .
Renta de cordne ung. 4% . .
irnpr. oftil. fer. ung. în aură 4*/^% • 
Icapr. căii. fer. ung. în argmt 41/2% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare . .
Bonuri rurale
Imprum. ung. cu premii .... 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta de hârtie ausr.r.....................
Renta de argint austr....................
Renta de aur austr.........................
Losari din 1860 .........................
Acții de-aie Băncei aiiatro-ungară . 
Acții de-le Băncei austr. de credit. 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. . 
Napoleondorî..................................
Mărci imp. ger. ...... 
London (lire sterlings)....................
Rente de corone austr, . . .

ipsetes
Din

pe unii ană..................................
pe șese luno .............................
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prin masate postaBe.
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4 Trageri de loterie db,d Febrnarie- 
Recomandăm!! grupa următâre. dotată cu mari câștiguri principale: 
? iMenesoâ (Kreulz) fl. 828 000
„ Bombau 
„ serbescu Regia tutunului |

Tote 4 losurile se vend în 42 rate lunare â fl. 1.

1
1
1
1

câști-
___  guri

,-r^. principale în durata pl&tirei rateloră
Fie care los are se iase la sorți.

22 Ianuarie 1895.
Bancnota rom. Cump. 9.79 Vend. 9.82
Argint român. Cump. 9.70 Vend. 9.75
Napoieon-d’orI Cump. 9.85 Vend. 9.89
Galbeni Cump. 5.84 Vând. 5.89
Ruble rusescl Ct mp. 132.*/., Vend. —.—
Mărci germane Cump. 60.80 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5% 100.25 Vend. 101.25
L;re turcesc! Cump. 11.15 Vend.

1 los turcescă 400 franci vândă în 38 rate
1 los 3% Bodencredit emis. I. „ „ 341/2 „

E!S^ Cu.plătirea ratei prime dobândesce fie-care 
sorțirei. — Listele de sorțire se trimită gratis și franco.

lunare ă fl. 2.50
„ » 4-—
la câștiguriledreptulu

Casa de schimbă (zarafiă) WERNER & 
Vaesm, I. WippMuagerstrasse

Comandele din provincie se esecută imediată. Rata primă se plătes- 
ce cu mandat poștalii, dr’ celelalte rate libere de porto, prin asignații.
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-r. Trenu 
de 

persân.

Trenă 
accel.

Trenă 
mixtu

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
accel.

10- 8.05 2 15
8.25 2 10 6 — 9.1&|

11.24 4 07 9 05 11.12
1.35 5.46 11 33 12.50
3.46 7.08 1.50 2.12
4.— 7.15 12.05 2.24 2.19
4.39 7.43 1.02 3 03 2.49
5.22 8.18 2 14 3.46 3 24
5.45 2.50 4 07
6.34 9.07 3 54 4.53 4 17
7.18 9.37 4 53 5.32 4.50

“8'05 6 13 6.24
8 32 10 37 7.03 6 59 5 55
8.49 8.40 Tr. mix. 6 11
9.06 9.08 8 40 

Q (IR 6.27
10.08 12 50 10 40 7.27
10.37 1.25 11.25 7.50
10.59 1.43 11 5411.07 1.52 1204
11.31 2.18 12.34 8.17
11.48 2.40 1.- 8 33
12.25 140 8.38
12.50 2.17

1.04 2.35 9 09
1.35 3.14
1.50 3.34 9.42
2.13 3 49 9.44
2.32 4.11 9.59
3 04 4 48 10 22
3.39 5 27 10.51
4.01 6 10 11.12
5 26 7.50 12.26,
6 08 8 30 12.58
6.40 9.03 1.15
7.16 Trenu 9 38 1.34'
8.- accel.

11 -
10.25 2.09

4.59 2 19
5.44 12.26 3 0.’
6.14 1 11 3 31!

12.20 8 45 9.15

J

f r

Viena .
Budapesta
Szolnok . .
P. LadâDy. .
Oradea-mare .
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa .
Ciucia .
B -Huiedin
Ghîrbău

Clușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdeâ 
Uioara . 
Vințul de 
Aiudu .
Teinș

CreciunelQ . 
Blașiu . . 
Micăsasa .
Copșa-mică 
Mediașă 
Elisabetopol 
Sighi ora 
HașfalSu . 
Homorodă. 
Agoștonfalva 
Apața . . 
Feldidra
Brașovu

Timișii .
Predealu 
Bucuresol .

Trenu Tronâ
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de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
accel.

T f'iiu 
de 

persân.

Trenă Tronfi
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's os.
A

3.—
5.50
2.30

12.06

mixtă

5.40
4.52
2.55
2.-
5.45
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
5L8
7.01
6.—

| pl. 
Isos.
I

1 55
7.25
5.23
3.46
2.25
2.18
1.52
1.26

12.47
12.17

11.01
10 45

1.55
7.-
3.50
1.21

11.04
10.44
10.07
9.30
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8.31
7.53
6.53
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7.20
1.50

11.46
10.05
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8.38
8.13
7.47

7.08
6.39

9.23
8.53
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8.06
7.59
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6.41
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3.53
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3.16
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1.12
7.45
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2.36
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12.25
9.35
8.—
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10.37
9.57
9.30
4.40

6.25
8.15
4.55
2.24

12.23
11.41
11.07
10.32
10.13
9.04
9.-
8.-
7.30
6.47
6.29
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
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8.02
7.43
7.01
5.57
5.16
8.50
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7 33
i ’-53

11 -
11.20

4.-
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Ghirișu........................
Turda ...........................

10.30
10.10

3.30
3.10

10.17
10.37

5.10
4.50

9.12
8.52

§ -®iSsâiaa—Avi’ișft—IFăgiirașfa
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pl. Copșa mică . so=. 
Ocna . . .

Pl. ) SîblIU • • • {sos.
Avrigii . . .

sos. Făgărașfl . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02

1
2.20
3.57
4.19
4 36

11.34
1.03
1.25
1.46
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9.-
9.26

6.20 12.428
10.58,
10.26
8.33
6.54

5.12
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6.16
8.42
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3 i m e a* i a (Piski) - Hunedira

trenă 
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7/13

11.35
11.54
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Simerîa...........................
Cerna.............................
Himedora......................

10.25
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9.38

3.10
2.54
2.30

9.43
10.01
10.25

5.25
5.09
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Zernești...........................

7.36
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9.10
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4.20 Mureșu-Ludoșu . . .
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Bistrița...........................
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9.59
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Aradii — Timișora

6.25
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11.35
12.52
2.10

5.58 Aradu ...........................
Vinga.........................
Timișora......................

9.14
9.02
8.-
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trenă
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Zelău . .

9.06
4.20

7.05
2.25

3.56
6.34
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1.50

Sighișora . . 
Odorhein-săc.

9.51
7.20

5.32
3.—
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Tipografia A. Mureșianu, BrașovQ.


