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Nr. 47. Brașovti,

Cum se »valahisezău-S£cun.
Brașovu, 28 Februarie v. 1895.

Pilele trecute se lățise iu pressa 
ungurescă o scire „grozava**. Se 4ic6a, 
că în comuna Mikoujfalu din comi- 
tatulti TreiscaunelorQ, Secuii de re- 
ligiunea romano-catolică îșl pără- 
sescu „în masse“ legea și trecu la 
religiunea română gr. or.

Scirea acesta a tăcută mare sen- 
sațiă în pressa maghiară, s’au scrisu 
articulî de fondd și s’a dată alarmă 
mare în tâtă „lumea ungurâscă**, 
pentru-ca se se scie și audă, că „pa
tria e în periculu**, deârece — vecțl 
Domne — Secuii din Mikoujfalu se 
valahiseză.

Intr’unulu din numerii trecuțl, 
luându și noi notiță de acesta spaimă 
„patriotică*1, amu contestata temei
nicia ei și amu adausu, că prin noua 
alarmă dată de pressa ungurescă, de 
sigurG, că se caută numai pretexte 
pentru a mai storce vre-una favoru 
dela guvernă, în scopulu de-a „asi
gura4 pe Secui în contra „valahi- 
sărei**.

Și nu ne-amft înșelată în pre
supunerea nostră. Plebanulă romano- 
catolică din Mikoujfalu, cu numele 
Solyom Gâza, pe care cestiunea de 
față îlă privesce în modă directă, 
publică în numerulă mai nou ală 
lui „Erdâlyi Hirado** o întâmpinare, 
în care, după ce scirea de mai susă 
o declară ca o simplă „minciună**, 
âr pe autorulă ei de unu „calumnia- 
toru josnică**, adauge:

„In timpulă păstorirei mele de 
trei ani în comuna Mikoujfalu, nici 
măcară o singură familia secuescă de re
ligiunea romano-catolică n'a trecută la 
biserica română gr. or., ba din contră, 
12 persone au trecut» dela religiunea 
gr. or. în sînulâ bisericei romano-ca- 
tolice**.

Plebanulă catolică mai spune 
apoi, că Mikoujfalu este o comună, 
care „în majoritate precumpănitore 
e locuită de Români maghiarisați de 
religiunea greco-orientală, dintre cari 

abia câțl-va înțelegă și vorbescă 
limba română. Ei trăescă unguresce, 
simtă unguresce, vorbescă unguresce, 
respectâză ideia de stată maghiară 
și copiii și-i crescă la scâlă ungu
rescă**.

Acestea suntă mărturisirile ple- 
banului catolică dela Mikoujfalu, care 
pentru mai marea confirmare a ce- 
loră de mai susă, de-odată cu în
tâmpinarea, publică și ună estrasă 
din protocolulă curatoratului biseri- 
cescă, în care se adeverescă cele 
susținute de elă.

Decă plebanulă secui n’ar fi fostă 
necesitată se aducă desmințirea de 
mai susă pentru a-se justifica pe 
sine însu-șl, deorece pressa maghiară 
îlă făcuse răsponsabilă de pre
supusa „valahisare a Secuiloru** și 
ridică grele învinuiri în contra lui 
— scirea colportată de foile ungu
resc! ar fi trecută în analele patrio- 
țiloră maghiari ca autentică, ar fi 
fostă esploatată timpă îndelungată 
din partea acestora ca mijlocă de-a 
ațîța la „reacțiune** față de Români 
și ar fi servită ca ună nou pretextă 
escelentă, spre a motiva în ochii 
him ei neorientate acelă neîntreruptă 
șiră de volnicii și persecuțiunl, la. 
cari Românii din Sâcuime, mai alesă, 
suntă espuși cjilnică în modulă celă 
mai crudă și necruțătoră.

Așa îșî sciu „motiva** patrioții 
maghiari persecuțiunile și volniciile 
îndreptate în contra limbei și așe- 
cjăminteloră nostre de cultură na
țională. Temelia edificiului, la care 
lucreză ei, este minciuna; pe min
ciuni a fostă clădită înainte de asta 
cu vre-o 4ece an! „Kulturegylet“-ulă 
dela Clușiu, la a căruia înființare 
se aducea ca pretextă deochiata „re- 
maghiarisare a Maghiariloră vala- 
hisați**; pe minciuni au fostă clădite 
tote instituțiunile de maghiarisare, 
câte s’au mai înființată de atunci 
încoce, și — după cum vedemă — 
minciuna este și astăfii arma de 
luptă a tutură acelora, cari mai țină 
se-șl mascheze măcară câtă de pu

țină reutatea diavolică, cu care lu- 
crâză la subminarea individualității 
nâstre naționale.

Dâr pdte va sosi și pentru aprigii 
bșteni ai maghiarisărei timpulă des- 
amăgiriloră, când voră vede și se 
voră convinge, că edificiulu clădită 
pe minciuni, minciună este. Măcară 
atunci se voră reculege și ei din 
amețela, ce i-a cuprinsă, și-și voră 
da sema de faptele loră nechibzuite.

Deocamdată însă ni-se impune 
noue înși-ne datorința, de-a ne da 
sâma de cele ce cu atâta durere 
vedemă, că se petrecu cu poporulă 
română din Secuime. Sute și mii 
de suflete românesc! s’au maghiari- 
sată, unele parochii române s’au 
desființată cu totulă, scotele nâstre 
naționale aprâpe pretutindenea au 
apusă, er bisericile române au ră
masă pustii, unele s’au derîmată, pe 
când altele din ele au ajunsă în pro
prietatea streiniloră.

Acesta este procesulă de des
compunere, prin care trece astăcți 
poporulă română din comitatele să- 
cuescl. Plebanulă catolică din Mi
koujfalu adeveresce însu-și, că acestă 
procesă de descompunere se conti
nuă cu celeritate mare, er noi nu 
numai odată amă arătată cu date 
statistice, scriindă cicli de articulî, 
că Românii din Secuime, ală căroră 
numeră atinge cifra de mai multe 
sute de mii, suntă în periculă de-a 
fi cu desevîrșire perduți pentru noi.

Dâr s’a trecută peste cestiunea 
acesta la ordinea (filei- Sortea câ
torva sute de mii de Români, pe 
car! molochulă maghiarisărei îi în
ghite de vii în vederea și aucfiilă 
nostru, pare a preocupa în timpulă 
de astă(fi mai puțină opiniunea pu
blică română, de cum ar fi de esem- 
plu chiară și numai ună simplu ar- 
ticulă de diară scrisă de-o fdiă 
streină.

N’ar trebui înse se perdemă din 
vedere proverbulă românescă, după 
care „mai aprâpe de trupă este că
mașa, apoi sumanulă**. Se grijimă 

și de alții cum vomă griji, de ai 
noștri înse nici de cum nu trebue 
se uitămă, căci puterea nâstră în 
noi înși-ne este a-se căuta mai în- 
tâiu și numai în a doua liniă în 
prietenia altora, la cari de-altmin- 
trelea țineinu atâtă de multă.

Românii și parlamentul!! maghiari!.
Foile unguresc! publică cu multă 

satisfacțiă unu estrasă dintr’ună ar- 
ticolu, ce ună condeiu bine plătită 
l’a scrisă și publicată în oficiâsa 
„Norddeutsche Allgemeine Zeitung11 din 
Berlină, asupra atitudinei politice a 
Româniloră din Transilvania Iși Un
garia față cu parlamentulu maghiară. 
Dreptă curiositate dămu și noi 
acestă estrasu după ,fEgyetertes“ dela 
11 Martie. i

„Numărulă lui „Nordd. Allg.Ztg* so
sită adl aici se ocupă, într’unti articolă 
scrisă ou multă temeinioie (??) de cestiu- 
nea română și combate cu suocesQ una din
tre acusele mincinose principale ale agita- 
torilorO valahi. Porniri dă din vorbirea ți
nută în parlamentă de Nicolae Șerbană, 
foia berlinesă scrie, că acestă deputată ro
mână a sărită în apărarea unui astfelă' de 
lucru, față de care tocmai presența lui în 
parlamentă sarvesoe, ca cea mai drastică 
desmințire. Este adecă politica de pasi
vitate a Valahiloră. Când Șerbană susține, 
că Românii suntă avisați la pasivitate în 
urma presiunei maghiarimei, nu pbte să-și 
sprijinâscă aserțiunea, decâtă cu aceea, oă 
pentru Români nu e favorabilă censulă 
electorală. Cine să crbdă acum într’o ast
felă de pressiune, când este sciută urbi et 
orbi, că Românii, când au hotărîtă pasivi
tatea, au fostă representațl în parlamentulă 
maghiară prin mai mulțl de 20 bmenl ai 
loră ? Și chiar și acjl, sub presiunea hotă- 
rlrei pasivității, nu oombată ore în modă 
eclatantă acusa lord nedrbptă 8 deputațî 
de naționalitate română, cari au locă și 
votă în dietă? (Minciuni patentate. — 
Trad.)

„Românii și-au luată de bunăvoiăasu- 
pră-le pasivitatea, ca astfelă, oa „apăsați** 
și „persecutați**, să potă mai ușoră deștepta
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A treia di după intrarea în Abrudă, 
lm Kembny i-a succesă chiar să respingă 
ună despărțămentă ală nostru, ce-lă ata
case de cătră Câmpeni la loculă așa nu
mită „Căpruța**, persecutându-ne pănă la 
piociorulă de munte numită „Poduri**, de 
unde arunca rachetele, cari sburau peste 
Câmpeni în partea de cătră Certege, unde 
ni-amă fostă retrasă și unde amă petrecută 
noptea în castru.

Iancu se dusese la Vidra, er noi ni- 
amă reîntorsă dimineța în Câmpeni, aflân- 
du-ne aici: eu, Vlăduță, Ionă Russu din 
Budiiu, Alexandru Boeriu din Lechința, 
Iacobă Olteanu din Vaideiu și cu 10 gar
diști. In Câmpeni nu amă aflată pe ni
menea, ddr veclendu-ne pe noi umblândă 

cu siguritate pe ulițe, a intrată totă lagă- 
rulă și cu elă poporulă refugiată în Câm
peni. Pe la 8 bre a venită și Iancu din 
Vidra.

Totă în aceste momente, când spiri
tele între ai noștri se liniștiseră puțină, 
nisce strigăte estra-ordinare din partea 
„Poduriloră**, au pusă în mișcare și în tălpi 
pe toți purtătorii de arme. La începută nu 
sciamă, ce pote fi causa, der în urmă 
enigma s’a resolvată în modulă următoră:

Armata nostră, persecutată în sera 
precedentă de Unguri, nu s’a retrasă totă 
în Câmpeni, ci dândă din calea inimicului, 
s’a postată de ambe părțile drumului prin 
pădure. Ungurii, în reîntorcerea cătră Abrud, 
au rătăcită pe mai multe căi din pădure, 
er Românii, cari se adunaseră peste nopte 
în cete, au dată peste ei și i-au făcută pri- 
sonieri (cam 120 la numără). Pe aceștia, 
c’ună oficeră în frunte, îi transportau la 
Câmpeni, între strigăte puternice de „vivat**, 
încâtîî răsunau munții.

Casulă acesta a insuflată curagiu în 
omenii noștri, și încă în acea di după 

amedl, l’amă atacată erășl din patru părți, 
ca noptea să facă capătă luptei.

In 14 Iunie Kemeny făcu o încercare 
de a-se înțelege cu noi, scriindă o epistolă 
lui Vlăduță, propunendu-i o conferință 
verbală. Vlăduță însă îi răspunse, că nu 
mai are încredere în nici ună Ungură. Totă 
astfelă a pățit’o Kemeny și cu Balintă, 
care încă i-a refusată propunerea de-a 
merge în Abrudă la o conferință.

In urma acestoră refusurî, Kemeny 
începu să se gândbscă la starea deplorabilă, 
în care se afla oștea lui, care nu avea cu 
ce să-și mai țină sufletulă în bse în Abru- 
dulă jăfuită și pustiu. Proviantulă, ce i 
s’a trimisă de cătră Ungaria, a fostă prinsă 
de harniculă preotă Groza, și trupa, ce 
ducea acestă transportă, a fostă bătută și 
pusă pe fugă încă la 12 Iunie. Oștea lui 
a recursă la bobele de cucuruză, ce mai 
rămăseseră încă prin cele coșuri părăsite, 
din cari soldațil îșl făceau cocoși. Der nu 
mai aveau acum nici de aceștia. De altă 
parte noi, schimbându-ne acum tactica, îlă 
atacam numai între 4—5 bre după amedl, 
așa că pe când îșl îndrepta puterea arme- 

loră asupra nostră, se făcea nopte, și ei 
necunoscbndă locurile, nu ne puteau face 
stricăciuni, și ast-felă îlă țineamă așa cji- 
cendă ocolită de tote părțile.

In starea acbsta, din partea nostră 
amă socotită, că e binevenită momențulă, 
ca să-i dămă ună atacă mai mare și mai 
în regulă, care să fiă făcută de-odată și 
din tote direcțiunile. Acestă momentă îlă 
deciserămă să fiă pe diua de 15 Iunie.

Insă Kemeny n’a așteptată, ca să în- 
cepemă noi, ci a începută elă ataculă asu
pra nostră. Elă se îndrepta cu peste 1000 
de omeni asupra lui Balintă, care se afla 
la BuciumanI, unde-șl avea poporă înar
mată, însă cu multă mai puțină, decâtă 
inimiculă. Kemeny ataca pe Balintă cu 
multă furiă, în desperarea lui, și-I succese 
să-lă respingă, der avisată fiindă Ciurilbnu 
de cătră Roșia, acesta îi sări în ajutoră 
la timpă, așa că lui Balintă i-a succesă 
acum a pune în fugă pe inimică pănă în 
orașă. Totă în aceeași cji, după amiadl, 
centrulă și aripa dreptă de sub Vlăduță 
ni-amă aruncată asupra lui Kemeny, res- 
pingendu-lă și din acestă parte pănă în 
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față de ei compătimirea străinătății. Ce pri- 
vesce nedreptatea censului, articolulă foiei 
germane se provocă la împrejurarea, că 
afară de părțile Ardeiului, în țâra-mamă e 
în vigore oensă pe deplină egală. Er în 
țâra-mamă loeuesoă apropo două milione de 
Români, cari după plăoere potă să-și tri
mită în dietă 12 — 15 deputați aleși. Dâcă însă 
considerăm Ardealulă ca atare, e adevărat, că 
oensulă acolo e mai nefavorabilă, dăr de altă 
parte Românii și în privința numerică dis
pună de-o majoritate atâtă de preponde
rentă, încâtă și acolo din lupta electorală 
ar eși învingători în 12—15 cercuri elec
torale.

„Articolulă continuă apoi din cuventă 
în cuventă: „Raporturile suntă der de na
tura, oă Românii n’ar trebui deoâtă să re
nunțe la pasivitate, — ca celă mai puțină 
soootindă — se dispună în dieta maghiară 
de celă puțină 25 deputați. Aceștia ar da 
ună grupă, de care ar trebui să țină contă 
fiă-care guvernă, și ale cărui gravamene 
tot-deuna ar afla ascultare și vindecare14. 
Acusa agitatoriloră români în străinătate, 
că Românii ar fi esehiși din parlamentă, o 
numesoe artioolulă de „minciună cutezată44, 
și constată, că nu este mijlocă dela care 
ei s’ar rețină, oând e vorba de aface efectă 
ieftină în străinătate.

Articolulă finesoe astfelă: „Ei stau 
departe de ușile parlamentului, ce le stau 
deschise, ca pe trăcătorî să i facă a crede, 
că ar fi opriți de-a întră în cameră și de- 
ași valora aoolo drepturile loră politice. Ei 
bine simtă, că plângerile loră buoinate în 
lume s’ar reduce la ună minim neînsemnată 
și absolută neinteresantă, decă ar renunța 
la martiragiulă pasivității obstinate și decă 
ar păși în parlamentă cu cinste deschisă 
pentru causa loru44.

Va se cțică N6mțulă din Berlinu 
ne Invită cu totadinsulu în dieta cu- 
metrilorti lui din Budapesta, ca 
acolo se ne dămu plângerile, și ne 
asigureză de reușită. Decâtu Românii 
din „erdâlyreszek41 și din „anyaor- 
szâg“ suntu pățiți deja, sciu ce plă- 
tesce „asigurarea4* guverneloru un
guresc!, și mai pe susii de tote ei 
nu se simtu de locu îndemnați aș! 
părăsi terenulu luptei de acji, câtă 
vreme guvernulă și dieta maghiară 
făurescă contra loru legi draconice 
esterminătdre de limba și naționali
tatea română chiar în a cehi parla
menta, unde ne invită ei prin gla- 
sulu fbiei berlinese. Intrarea lorăîn- 
tr’unu astfela de parlamentu ar în
semna desprețuirea naționalității și 
a aspirațiunilorh loru juste, ca po- 
poră cu trecuta istorica și cu drep
turi istorice la pămentula pe care-la 
locuescu și pe care l’au aperatu în 
vremuri furtunbse și-la aperă și acji 
cu sângele și cu avutula loru.

orașă, respective în posițiunile din jurulă 
Abrudului. Nu mai puțină bine i-a umblată 
inimicului cu vitezulă preotă Groza la 
Stiurță, care l’a decimată reu într’o luptă 
înfocată, ce â ținută pănă noptea târdiu.

Franță și bătută din tote părțile, în 
gorile dilei de 16 Iunie și după 9 dile de 
lupte purtate cu mari pierderi, Kemeny 
a dată ordină armatei, ce-i mai rămăsese, 
sS se gătescă de plecare. Mai înainte însă, 
elu a luată disposițiuni, ca ună despărțe- 
mentă ală oștirei sale să se arunce ultima 
oră asupra lui Groza, ca să-și mascheze 
retragerea cătră Zlatna. Era o negură desă 
în acestă di, când Kemâny o porni la fugă 
rușindsă, neobservată de ai noștri, decâtă 
mai târdiu, când se depărtase o bună cale 
dela Abrudă. Pe drumă însă totuși a fostă 
observată de Muntenii noștri și la Valea- 
Cerbului, Buciumanii i-au făcut să aibă clipe 
amare și înfiorătore, căci aprope 200 din 
oștea fugară a lui Kemeny, au fostă uciși 
pe locă.

(Va urma;.

„Politik“ și desbaterile din camera 
ungară.

Piarulu „Politik* din Praga, vor- 
bindu despre desbaterile recente bu
getare din camera ungară, cu care 
ocasiune și elu accentueză că „ca- 
binetulu Bânffy este celă mai slabă 
dintre tbte guvernele ungare de pană 
acum44, atinge și cestiunea naționa- 
litățiloru, cjicendu următorele:

Afară de raporturile dintre partide, a 
născută mare interesă și cestiunea naționali
tățiloră, care cu ocasiunea desbateriloră s’a 
sulevată de repețite-ori. Contele Apponyi 
declară, că condițiunea principală a ori și 
cărei politice bune, chiar și față cu con
cetățeni de limbă nemaghiară, este respec
tarea legii și necondiționata respectare a 
drepturiloră de libertate stipulate în con- 
stituțiune; și contele Szapâry regreta, că 
representanții naționalitățiloră nu suntă de 
față în cameră, și designa, ca cheiă a des- 
legărei cestiunei naționalitățiloră, o proce- 
dere drâptă, o administrația dreptă. Aceste 
însă, durere, suntă numai cuvinte frumose, 
pe cari le-amă aucjitu din gura celoră mai 
mulți politician! maghiari. Chiar și Desi- 
deră Szilâgyi, fostulă ministru de justițiă 
și actualulă președinte ală camerei, afirma 
în vorbirea sa dela 14 Ianuarie 1892, că 
guvernulă nu numai tolerâză nisuințele cul
turale „leale14 ale diferiteloră rasse nema
ghiare, oile și promoveză și le sprijinesce (!!); 
și fostulă ministru de interne, Hieronymi, 
promisese în numele domnului și măestru- 
lui său Wekerle, la 1 Iulie 1894, în Cojoona, 
că guvernulă va lua în considerare pos
tulatele îndreptățite ale naționalitățiloră.

Față cu punctele aceste însă, fo
losite de guvernă în termeni ca „ni- 
suințe culturale leale44 și „postulate în
dreptățite44, conoeptulă naționalitățiloră di
feră forte multă de oelă ală guvernului. 
Naționalitățile nemaghiare, durere, n’au de 
așteptată nimica dela nici unu guvernă ma
ghiară, fia șefulă lui Bânffy, Apponyi seu 
Szapâry, ajungă la putere una seu cealaltă 
dintre partidele existente maghiare. Cu tote 
că contele Apponyi în vorbirea sa dela 
22 Februarie <jise> că nu aprobă disoonsi- 
derarea și mijlboele, cu cari baronulă Bânffy 
voiesce să susțină oaraoterulă națională ală 
statului ungară, totu-și, când șefulă aotuală 
ală partidei naționale ar ședâ în fotoliulă 
de ministru-președinte, naționalitățiloră ne
maghiare nu li-ar merge întru nimică mai 
bine, decâtă sub Tisza, Szapâry, Wekerle 
și acum sub Bânffy. Că ele nu au de spe
rată multă nici dela partida poporală nou 
formată, care a luată în programulă său 
deslegarea drâptă a oestiunei naționalități
loră, dovedesce discursulă maghiară-șovi- 
nistă ală celui dintâiu deputată alesă pe 
basa acestui programă într’ună cercă elec
torală slovacă, Dr. Zelenyâk. Prevenirea, 
care li s’ar arăta loră, e caracterisată prin 
aceea, că contele Szapâry voiesce, s$ le 
cedeze loră, cari ddr au majoritatea în po- 
porațiunea statului, două-cjeci de mandate 
și că totă aoelă conte Szapâry a putută 
să declare între aprobările întregei camere, 
că „naționalitățiloră nu li-e iertată să uite 
de posiția favorabilă, în oare se află în 
Ungaria44. In adevără, brutalitatea fostului 
fișpană ală comitatului Bistriță-Nfisăudă e 
totu-și mai puțină răspingâtdre, decâtă fă- 
țăria contelui Szapâry.

Millemdn maghiară.
Starea politică și parlamentară decă 

cjută din Ungaria, luptele înfocate dintre 
partide, miseriile agrare și financiare, au 
năsoută în unele cercuii politice din Peșta 
temerea, că sârbarea milleniului maghiară, 
în lipsa pregătiriloră suficiente, ar suferi 
ună fiasco.

Cu cestiunea acesta s’a ocupată cai
lele trecute comisiunea regnicolară esmisă 
pentru pregătirea serbăriloră milleniului 
într’o ședință ținută sub prezidenția lui 
Szâll Kâlmân.

După-ce a vorbită Thaly in cestiunea 
ridicărei statuei lui Arpadă, după-ce We
kerle a susținută, că suntă sufioienți 15— 
20,000 fl. pentru fiă-care staluă, și după-ce 

ministrulă-președinte Bânffy a primită pro
punerea lui Thaly și Wekerle, declarândă 
tot-odată, că va lua tbte disposițiunile de 
lipsă, a luată ouventulă.

Horânszky, care <]ise, că în oercurile 
interesate în cestiune s’au ivită griji se- 
ridse, că nu se voră putâ face pănă în 
1896 pregătiri în modă demnă pentru re- 
putațiunea națiunei maghiare și a țării. Elă 
cjise apoi, că află de absolută necesară, ca 
cestiunea acâsta să se discute nu numai 
din punctă de vedere polifioă, ci și din 
punctă de vedere finanoiară și economică 
și rogă pe guvernă, ca să pună cestiunea 
amânărei serbăriloru milleniuliu.

După Horânszky vorbi Munnich Aurel 
atrăgendă atențiunea guvernului asupra 
cestiunei poduriloră din capitală.

Conte Dessetvffy Aurel întrâbă pe 
guvernă, că are budgetulă necesară pentru 
sărbările milleniului?

Dr. Wekerle vorbesce contra amânării, 
oăci o amânare ar oompromite totă aface
rea. Elă observă de altfelă, că amânarea 
esposiției milleniului ar fi împreunată cu 
mari pagube pentru singuratici, atâtă din 
capitală, câtă și din provinciă.

Ministrulă de comerciu Daniel nu 
crede de motivată amânarea esposiției mil- 
lenare, din potrivă elă este convinsă, că 
esposiția se va pregăti la timpă și va 
succede. Acesta o declară cu totă ho- 
tărîrea.

Contele Z>chy E. crede, că esposiția 
nu este într’atâtă regnicolară, câtă mai multă 
o esposițiă a capitalei.

Szell Kâlmân aprobă propunerea lui 
Horânszky și dă espresiune oonvingerii sale, 
oă mi suntă tote pregătite de ajunsă.

In urmă ministrulă-președinte Bânffy 
și nașulă său Tisza Kâlmân combătură 
amânarea.

„Hazarda ocupându-se de acâstă șe
dință a comisiunei regnicolare cjioe, că pă
rerea lui Horânszky este cu totulă îndrep
tățită în actuala stare politică și parlamen
tară sdruncinată. „Nu e însă de locă opor
tună, a-se amâna serbarea milleniului, căcă 
așa ceva ar strica atâtă înafară, câtă și 
înăuntru națiunei. In viață politică și 
socială din Ungaria trebue să fiă atâta 
putere, ea Maghiarulă să fiă scutită de 
acâstă rușina44, — esclamă „Hazânk44.

SOSmLE BILEL
j

28 Februarie.
Contra congresului studenților» ma

ghiari în Budapesta. Din iucidentulă ser
bării mileniului se va întruni în Budapesta 
ună mare congresă ală studențiloră, la care 
voră fi invitați toți studenții dela univer
sitățile din străinătate. Foia germană „AZZ- 
deutsche Blăter* scrie din incidentulă acesta 
ună artioolă, în care ia posițiă contra par
ticipării studențiloră germani la Congresulă 
din Budapesta și dice la urmă: „Ar fi cu 
multă mai recomandabilă a merge la Congre
sulă generală ală studențiloră din București. 
Prin acesta tinerimea germană și-ar ma
nifesta cu multă mai simțită părerea față 
de asupritorii maghiari, decâtă dâcă s’ar re
țină a merge la Congresulă din Budapesta44.

— o--
Urînnșulii lui Albrecht. După soiri 

sosite din Viena, e aprdpe sigură, că ins- 
pectoru generală ală armatei va fi archi- 
ducele Beiner, comandantulă supremă de 
adi ală Landwehr-ului austriacă.

—o—
Matricnlele de statu în comitatul» 

Coșiocnei. In adunarea dela 11 Martie a 
comitetului comitatensă din comitatulă Co
șiocnei s’a făcută ună proiectă în ceea ce 
privesce purtarea matriculeloră de statu în 
aoelă comitată. In sensulă proiectului, în 
orașulă și comitatulă Coșiocnei ar fi 66 de 
„cercuri matriculare44. Cercurile voră fi îm
părțite după notariate, afară de unele es- 
cepțiuni. Cu conducerea matriculeloră voră 

.fi însărcinați de regulă notarii, afară de 
cașurile, unde notariloră nu li-se voră pute 
încredința matriculele fiă din causă că suntă 
prea ocupați, fiă „dzfi cause personale*. Ga 
remunerația pentru purtarea matriculeloră 
s’au destinată câte 200 fl. celoră ce suntă 
în oficiu, er celoră ce nu suntă în oficiu 

câte 300 fl. la ană. In acestă comitată așa- 
dâră purtarea matriculeloră va fi înorediD- 
țată mai cu semă notariloră. Dintre solgă- 
birSi suntă luațl în proiectă numai celă 
dela Ormenișulă de Câmpiă, dela Almașiu 
și dela Mociu ; dintre învățători numai 4 
inși suntă luațl în prospectă, cari toți suntă 
învățători la școlele statului. Restulă 'pur- 
tătoriloră de matricule voră fi recrutați din
tre notari.

- o —
Camera magnaților» va țină cea mai 

de aprope ședință publică în 20 Martie n. 
In ședința acesta ar fi să se desbată pro- 
iectulă de budgetă pe 1895, er în ședința 
următore cele două proiecte bisericesc! po
litice.

— o —
Boia micului principe Caridu. „Mo- 

nitorulă ofioială44 publică următorulă bule- 
tină asupra bolei principelui Carolă: „Joi, 
23 Februarie, Principele Carolă a căcjută 
bolnavă de croup (diphteria laringelui). 
Boia s’a presintată cu caractere destulă de 
grave. D. doctor Babeșă, însciințată ime
diată, a făcută o injecțiune cu ser antidiph- 
teric. Noptea următbre, iminența unei tra- 
cheotomii, putendu-se produce dintr’unu 
momentă într’altulă, D. docroră Leonte a 
fostă ohiămată pentru a veghia împreună 
ou mine pe Miculă Principe44, piua de 24 
Februarie, care dimineța se anunța mai 
bună, a lăsată încă multă de dorită, tem
peratura mănținendu-se ridicată și dificul
tatea respirațiunei oontinuândă; noptea a 
fostă ceva mai liniștită. 8’a făcută o nouă 
injecțiune ou ser antidiphteric, pe lângă tra- 
tamentuiă instituită deja, piua de astătjl, 
25 Ferbuarie, a fostă cu multă mai bună. 
Temperatura, care s’a mănținutu la 38°5 a 
începută să scadă cătră seră. Respirațiunea 
asemenea a devenită eu multă mai ușoră. 
S’a făcută o a treia injeoțiune ou ser anti
diphteric. Esamenulă bacteriologică a de
monstrată esactiiatea diagnosticului și gra
vitatea lui. S’au găsită bacteriele speciale 
diphteriei asociate altoră bacterii (strepto
coci). Durata maladiei, (care se anunță sub 
auspicii atâtă de rele și care ar fi trebuită 
să evalueze forte repede), pe de o parte, 
scăderea tempert.turei (38°) cătră sâră, pre
cum și ușurarea simțitore a respirațiunei, 
pe de alta, ne permită a spera, că afară de 
complicațiunl posibile, der nu probabile pri
mejdia cea mare prin care a trecut Principele 
Carol pote fi considerată ca înlăturată. 25 Fe
bruarie 1895 10 ore sera. Dr. Cant’icuzino.— In 
(jiua următore cjiarele diu Bucuresol au anun
țată, că micului principe îi este mai bine, 
trecendă peste crisă. Der eri ârăși s’a au- 
dită, că starea sănătății principelui Carolă 
inspiră noue îngrijiri mediciloiu. M. S. Re
gina, principesa Maria si principele Ferdi- 
nandă veghieză necontenită la patulă co
pilului.

— o —
Boiă nonă, medicină nouă. In Berlină 

s’a ivită o bălă nouă, care se pare a fi o 
specie a influenței și s’a constată mai alesă 
în partea Fridrichstadt a orașului. Noua 
bolă consistă în aceea, că-i crescă omului 
nisce bube în gură, pe limbă și în gâtă, 
cari făcu imposibilă vorbirea și înghițirea 
mâncăriloră mai vertose. Ilă ține pe omă 
cam 6 — 8 qile, în care timpă îlă slăbesce 
de totă. Se epee, că este cantagibsâ, pen
tru că în unele familii au căpătat’o câte 
patru inși de odată. — Totă acum s’a des
coperită în Anglia o nouă medicină, nu
mită „Baptisia44, cu care homeopații en- 
glesl vindecă influenza cu sucoesă în timpă 
scurtă. După cum spune foia englesă „Ho
meopathic World44, „Babtisia44 este totă 
aceea în contra influenței, ce este serulă 
la vindecarea difteritei.

— o —
Patriarchulu Braucovicî acusatu. In 

contra patriarehului serbescă George Bran- 
oovici a înaintată la tribunalulu din Zom- 
bor advocatulă Dr. Ioană Gruici acusă, că 
patriarchulu ar fi înșelată și defraudatu. 
Tribunalulă însă a sistată procedura penală 
contra lui BrancovicI pe motivulă, că fap
tele punibile indicate în acusă deja suntă 
prescrise, astfelă că pe basa codului penală 
nu se potă pedepsi.

-o —
Interpelare în causa mineriiorfi dela 

Uiora. In ședința dela 9 Martie a dietei 
ungurescl, deputatulă Horânszky Nândor 
presentâ ministrului de finance plângerile 
muncitoriloră dela minele de sare,din Uiora, 
interpelându-lă tot-odată, dâoă e aplicată 
a dispune, să se facă fără amânare o cerce
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tare rignrosă în oausă, dr abuzurile even
tuale a-le pedepsi? Ministrulă a declarată 
oă din lipsa de date nu pâte încă răspunde 
la aoestă interpelare, dâr spune, oă încă 
înainte a dispusă să se facă cercetare în 
oausă, și dâoă se va constata, că s’au făcută 
abusurl, elă le va pedepsi ou asprime. 
Scimă, că între muncitorii dela minele din 
Uidra, partea cea mai mare suntă Români. 
Plângerile loră ne suntă cuDOseuteîn parte.

— o—
D-șora Bârsescu va da încă acji, Mer- 

ourl și Joi representațiunl. Aflămă cu plă
cere, că la sosirea artistei în Brașovă d-ua 
Eufemia Kertsch i-a oferită cu multă ama
bilitate ună apartamentă în casa d-sale, pe 
câtă timpă va petrece aici.

— o —
Logodna principelui de Aosta, țliarului 

^PostA din Berlină i-se scrie din Roma, că 
în cercurile curții italiene se vorbesce multă 
despre logodna principelui moștenitoră ita
liană cu Helena, prinoipesa de Orlean. 
Prinoipesa Helena de Orleau s’a năsoută la 
13 Iunie 1871 și e a doua fiică a contelui 
de Parisă Ludovică Filipă. Principele Ema
nuel de Aosta s’a năsoută în 1869 și e celă 
mai tinără fiu ală principelui Amadeu de 
Aosta.

— O'

Leopold de Saclier-Masoch, cunos- 
cutulă soriitoră germană, a murită alaltăeri 
la moșia sa din Hessa. Elă și-a câști
gată renume cu scrierea de novele, ro
mane. drame sociale și comedii. A. fostă 
unulă dintre cei mai populari poeți ai tim
pului modernă, cunosoută oa realistă pa
sionată.

— o—
Copilu pnsu în tergfi. In piața săp

tămânală din Giuh, femeia țiganului Lakatos 
a dusă în tergă spre vendare ună băiată 
de 8 luni, cerendă dela cumpârătoră pre
țuia de 1 fl. v. a. Mai multoră femei li-a 
bătută la ochi băiatulă grăsuliu, bine fă
cută și negriciosă, der n’au cutezată să 
promită nimică pe elă. In sfîrșită o babă 
de 60 ani, luându-șl curagiu, a oferită ți- 
ganeei 50 cr. pentru copilă, dar aoesta a 
declarată, că nu-lă vinde mai josă de 1 fi. 
Tergulu nereușindă, afacerea a ajunsă la 
polițiă, unde femeia Lakatos a declarată, 
că ea a căpătată copilulu dela o altă fe- 
meiă, ca să-lă lăpteze, der că de 6 luni n’a 
primită nici o remunerațiâ, din care causă 
l’a adusă la orașă să-lă vândă cui îi trebue. 
Nenorocitulă băiețelă a fostă dată, în urma 
■acesta, unei femei cinstite pentru îngrijire, 
și contra mamei denaturate s’a pornită in
vestigația.

■—o —
Concertă. Mâne seră va concerta la 

restaurantulă Fleischer (Sorea) musica d-lni 
lancu Gălușcă și fiiulă, cari acum s’au re- 
întorsă din Rusia, unde au ooncertată timpă 
de vre-o șese luni.

Teatru germanii,
])-șora Agatha Bârsescu ca ospe.

Când o artistă de talia d-șorei Agatha 
Bârsescu vine într’ună orașă ca ală Eostru, 
acesta este în sine ună evenimentă, ce 
pune în mișcare pe toți iubitorii de artă. 
Pentru Românii brașoveni visita marei ar
tiste are însă ună farmecă deosebită, căci 
celoră mai mulțl li se dă pentru prima-oră 
ocasiunea de-a vede și, de-a admira în pres- 
tațiunile acestui mărgăritară între actorii 
dramatici ai timpului nostru, talentulă și 
■facultățile eminente, sîrguir.ța și energia de 
feră a unei Românce.

D-șdra Bârsescu a adusă cu sine ună 
renume bine stabilită în lumea mare ger
mană. Nu noi îi vomă face deră elogiurile, 
ci rolulă nostru este mai modestă, pote și 
mai mulțămitoru: să ne bucurămă, c-ă ni-a 
fostă dată a gusta asâră rara plăcere, ce-o 
oferă ascultătorului arta adevărată, Hă ea 
îmbrăcată și în haina limbei germane — 
.căci, fatalmente, raporturile teatrale și dra- 
maturgice de dincolo, ori alte împrejurări, 
■n’au permisă ca marele talentă ală elevei 
de odinidră a conservatoriului din Buou- 
rescl să’șl pdtă desfășura strălucirea sa pe 
.scena româuă.

Primulă debută ală d-șorei Bârsescu 

pe soena de aici a fostă ca „Magda“ în 
piesa „Heimathu, scrisă de celebrulă dru- 
maturgă modernă Sudermann.

„Magda“ este eroina, împrejurulă că
reia se desfășură totă acțiunea acestei piese. 
Ea ne presentă tipulă și caracterulu unei 
femei, oare, părăsindă ca fată casa părin- 
tdscă, umblă prin lume și după multe nea
junsuri și aventuri ajunge a-șl câștiga re
nume și avere oa celebră cântărâță. In 
mijloculă triumfuriloru ei ea îșl aduce 
aminte de familia sa, din sînulă căreia fu
sese isgonită, pentru-că n’a voită să se su
pună voinței de feră a tatălui său. Se de
cide a visita orașulă ei natală condusă mai 
multă de ună sentimentă de răsbunare ; 
s’arate ea ce s’a făoută din fiica urgisit ă. 
Tatălă ei, unu locotenentă-colonelă în neao- 
tivitate cu principii severe morale, se opune 
mai întâiu a-o primi în casa sa. Dâr inter- 
vne preotulă din locă, care ceruse odini
dră mâna Magdei, însă respinsă de ea 
se resignase și nu voi a se mai căsători, 
căol o iubia numai pe ea. Acesta stăruesce 
acuma în modă desinteresată pentru a îm- 
păoa pe Magda cu familia ei și reușesce 
a mijloci primirea e1’ în casa părintdscă.

Aici ÎDsă Magdei tote ’i se pară 
prea strimte, ea obicinuită la viață de orașă 
mare, cu alte vederi despre lume, nu se 
mai pote înțelege cu părinții săi, numai 
pentru sora ei mai tânără are o deosebită 
atracțiune, se face protectorea ei și îi pro
mite a-i da cauțiunea de lipsă, pentru ca 
să se pdtă mărita după ună sub-locotenentă. 
Tatălă Magdei, care suferise multă din 
causa ei, mereu preooupatu de ondrea casei 
sale, voia să-i cunoscă trecutulă, dâr ea 
evita de a i-’lă descoperi. Atunci apare pe 
scenă ună oonsiiiară guvernială, cu care 
cântărâță avuse relațiunl. Mavda se vede 
silită a descoperi tatălui ei, că are și o 
fiică dela acelă bărbată, care a părăsit’o 
ou necredință, lăsându-o în cea mai mare 
miseriă. Bătrânulă colonelă se decide a cere 
satisfacția dela seducătorul fiicei sale. Atunci 
intervine din nou preotulă desiuteresată și 
înduplecă pe „Magdau a salva liniștea tatalui 
ei, primindă să se căsătorescă cu consilierulă, 
care se vede asemenea silită a-i cere mâna. 
Asupra unui punctă însă nu se potă învoi. 
Consilierulă se opune a .primi pe copila 
loră în casă, ca să nu dea lumei ocasiune 
de a cârti; atunci sentimentulă de mamă 
ală Magdei se revoltă și’lă dă pe ușă afară. 
Urmâză o scenă forte agitată între Magda 
și tatălă ei, care pentru repararea onorei 
insistă ca totuși să se mărite, până ce fiica 
lui îi mărturisesoe, că n’a avută relații 
numai cu consilierulă. Atunci bătrânulă 
colonelă se repede c’ună revolveră asupră-i, 
în momentulu acela însă cade mortă lovită 
de apoplexiă.

D-șdra Bârsescu ni-a făcută să ve- 
demă o „Magdă“, pe care nici autorulă 
nu și-a putut’o dori mai perfeotă. Cu-o 
măiestria admirabilă a soiutu să dea viață 
acestui rolă pănă în oele mai fine nuan
țări ale lui. Cu-o virtuosiiate neîntrecută 
sărea dintr’o lume de idei și de sentimente 
într’alta, înfățișândă luptele sufletesci ale 
femeii, care se depărtase așa de multă de 
moravurile casei părintescl, deră a căreia, 
inimă se lupta necurmată eu simțulă de 
datoriă și cu iubirea de mamă.

Tote însușirile bune și rele ale Mag
dei, firea ei ușoră și totuși neînduplecată, 
mândria și capriciele artistei resfățate, ener
gia ei în luarea de hotărîrl grabnice și des- 
perația, ce-o cuprindea vădendu-se ea, 
cântărâță adorată, în cătușele convenieti- 
țeloră casei părintesc’, bunătatea inimei, ce 
a dov< dit’o mai alesă față cu sora sa și 
admirațiunea ce-o păstra pentru desintere- 
S8tulă ei amică, din tote aceste d-șora 
Bârsescu a făcută ună întregă, preș n- 
tându-ne ună caracteră de femeiă, așa 
cum în adevără se găsesce în lumea mare 
de acjl-

Cu cea mai mare încordare publiculo 
urmărea fiă-care mișcare a artistei și se de
lecta la joculă ei plină de spirită și de 
temperamentă, aplausele lui sgomotose 
și însuflețite o reohiămară pe scenă de re- 
pețite-orl după fiăcare actă.

Teatrulă era îndesuită. Multă lume 
din societatea română. Când a apărută pe 

scenă, artistei i s’a oferită din partea dom- 
neloră române de aici o liră frumosă de 
flori naturale, de oarl atârnau pantlicl tri
colore, și i s’au aruncată mici buchete de 
flori.

sanitare
și mișcarea populațiunei în Brașovfl, 

în anulu 1894.
înaintea nostră avemă raportulă des

pre starea sanitară și mișcarea populațiu
nei din orașulă Brașovă, în anulu trecută 
1894, din care raportă estragemă umăto- 
rele date :

Raporturile sanitare și mortalitatea în 
jumătatea întâiu a anului au fostă nefavo
rabilă, dâr cătră finea anului s’au îmbună
tățită. In luna lui Februarie s’au ivită corii 
(Masern), cari în Aprilie au luată caracteră 
epidemică și au durată pănă în Septemvre, 
fără ca să fiă mortalitatea însă considera
bilă. Cu încetarea coriloră s’a ivită crujmlii 
însă nu în modă epidemică, și puțini 
copii au murită în acestă bâlă.

Anulă trecută s’a finită lucrarea 
apaductuțui, care are o influință bine-făcă 
tore, din punctă de vedere sanitară, asu
pra poporațiunei; mai alesă s’a micșorată 
prin acesta număiulă casuriloră de tijus, 
cari în 1893 au fostă 110, âr în 1894 nu
mai 26, și și dintr’acestea 4 s’au importată 
din afară.

Conformă statisticei generale în anulă 
trecută s’au bolnăvită : în cori 527, în dif- 
teritis 23, scarlat. 9, crupă 77, vărsată 
51, tifusă 26, friguri de nascerl 10 și în 
influență 28 de individl; au murită: în dife- 
ritis 10, scarlat. 2, cori 37, crupă, 46, ti- 
fus 10, friguri 6, aprindere de plămâni 
41, tuberculosă 96, catară de intestine 80 
de persone. Deci au murită de toți 791 de 
persons, dintre cari 415 de genulă bărbă- 
tescă și 376 de genulă femeiescă. Dintre 
cei morțl 82 au fostă streini. Copii născutl 
morțl au fostă 41. Astfelă totă pe 1000 
âmenl se vină 25.7 cașuri de decesă. In 
viâță s’au născută 887 copii, dintre cari 
456 de genulă bărbătescu și 431 de genulă 
femei.esoă, așa că pe 1000 de locuitori se 
vină 28.8 cașuri de nascere. Suma totală a 
locuitoriloră este 30.739.

Făcendu-se calculă după singuratice 
confesiuni, au murită: rom-catolicl 195 (98 
bârb. 97 fem.), evangelici-luterană 141 (72 
b. 69 f.) helvețieni și unitari 56 (35 b. 21 
f.), greco-orientall 303 (114 b. 159 f.) israe- 
lițl 14 (9 b. 5 f.); s’au Lăsoută în viâță: 
rom.-catolici 243 (132 b. 111 f.), evang.- 
luth. 232 (115 b. 117 f.) elvețieni și uni
tari 55 (30 b. 25 f.), greco-orientall 332 
(168 b. 164 fi), israel)ți 25 (11 b. 14 f.).

Luându în considerare amendoue mar
ginile vieții, reiese, că în cei dintâiu ani 
ai vieții au murită 198 (112 b. 86 f.) indi
vidl, âr în etate de peste 80 ani 32 (16 b. 
16’ £).

Imormentări din oficiu s’au făcută 10 
dintre cari 6 cașuri se referă la sinucigași, 
or 4 la nenorociți.

Câtii ss chsltuesce cu fumatulu?

Pe când representanții poporului în 
parlamentulă ungară se plângă, că po- 
porulă sărăcesce și se ruineză economi- 
cesce, și că anulă 1894 a fostă forte ne- 
favorabiă din punctă de vedere financiară, 
direcțiunea reg. ung. a regiei de tutună 
vino și constată cu date neresturnabile, că 
poporațiunea Ungariei în anulă 1894 a 
consumată mai multă, ca patru-tleci și stlse 
milione florini în tutuuă și țigări. Venitele 
din tutună în anulă trecută au fostă cu 2 
milione fl. mai mari, ca în 1893. Astfelă 
dâr în Ungaria pe fiă-care oină cadă, ca 
spese pentru tutună, pe ună ană 2 fl. 70 
cr., luândă și aceea în oonsiderare, că aci 
încă nu s’a lățită între dame fumatulă, ca 
în alte părți.

Conformă dateloră statistice, în Un
garia s’au fumată anulă trecută 530 mili- 
6ne țigări și 670 milione țigarete. Dâcă 
luămă, că în întregă țâra fumeză 4 m’li- 
one individl, atunci pe fiă-care dintre ei 
cadă pe ună ană 132 țigări și 163 țigarete 
și la acestea msi suntă încă de a-se adă- 

oga tutunulă importată, tutunulă de lu
lea și cela de speoialitate, oarl asemenea 
formeză ună cuantă considerabilă.

Oonsumulă țigăriloru a crescută forte 
multă față cu anulă 1893, astfelă încâtă 
în a. 1894 s’au trecută 28 milione țigări. 
De cea mai mare popularitate se bucură 
„Scurtele11, din cari anulă trecută s’au con
sumată 232 milione. Urmâză apoi „Porto- 
ricou cu 65 milione, „ Verginiau cu 36 mii. 
„Cuba-Portolico“ cu 71 mii, „Britanica" ou 
31 mii. și „Trabucco11 cu 15 milidne.

De aci se pote deci vedâ câți bani 
se prefacă în Ungaria într’ună ană în 
fumă.

Dare de semă și mulțămită publică.

Brașovă, 26 Februarie 1895.
Cu ocasiunea petrecereiou dansă aran

jată în 4 1. c. de Reuniunea femeiloră ro
mâne din looă, au bine-voită a contribui 
peste taxa biletului de 1 fl. 50 cr. urmă
torii P. T. Domni: Aurelă Barcianu din 
Orăștia 1 fl. 50 cr., Căpitanulă Biju 50 cr., 
Căpit. CernocracSO cr., N Hențu Seliște 1 fl., 
Alexandru Klenk 2 fl., Gero Lâszlo 1 fl 50 
cr., Prefectulă Brașovului Michailă de Mau
rer 8 fi. 50 cr., Laurențiu Maximiliană 2 
fl., Steli MihalovicI 2 fl., Silviu Moldovană 
Orăștie 1 fl. 50 cr., Diamandi Manole 50 
cr., Dr. Adolf Mandi 50 or., Valeriu Popă 
din Bănată 3 fl. 50 cr., Niculae PopovicI 
3 fl., Dr. Dumitru Popă 1 fl. 50 cr., Dr. 
Ștefană Popă din Aradă 1 fl. 50 cr., Dr. 
Arpad Papp 50 cr., Iorgu Stănescu Ploescl 
8 fl. 50 cr., Mihailă Stănescu 5 fl. 50 cr... 
Dumitru Stănescu 4 fl., Constantin Sașu 
BucurescI 8 fl. 26 cr., Rusu Șirianulă Si- 
biiu 1 fl. 50 cr.. Comerciantulă Schutz 8 fl. 
50 cr., Dumitru Vulou din Seliște 1 fl., 
Căpitanulă Visoina 50 cr.

Prin D-na Elena A. PopovicI s’au co
lectată dela Maria A. PopovicI 10 fl. 
50 cr.

Prin D-na Elena Săbădeanu s’a colec
tată : Familia Bancotesou din Brăila 10 fl, 
Ioană R. Petcu din Brăila 6 fl., D-na 
Aurora Perlea din Brăila 20 fl., Gheor- 
ghe Bidu Bucuresei 9 fl., D-na Aneta Ciu
lei 7 fl. 20 cr., Neoulae Senius 5 fl., D-na 
Maria T. Ioană 1 fl. 50 cr.

Suma tuturoră întrăriloră pănă acuma 
a fostă de 369 fl. 72 cr. Cheltuielile au 
fostă 271 fl. 92 cr. Așa, că venitulă curată 
este de 97 fl. 10 cr.

Subscrisulă birou ală Comitetului Reu- 
niunei femeiloră române din locă îșl în- 
plinesce o plăcută datoriă, esprimândă 
adâncă simțită mulțumită a Comitetului în 
prima liniă Comitetului arangiatoră, oare a 
ostenită pentru asigurarea acestui resultată 
frumosă ală petreoerei; apoi tuturoră P. T. 
Domni și Domne, oarl prin parliciparea 
și contribuirea loră au făcută posibilă ună 
succesă așa de frumosă ală acestei petre
ceri românescl.
Agnes Dușoiu, Lazaru Nastasi,

președintă. actuară.

DIVERSE.
Unii anunță nostimii. Pe tote anun

țurile de căsătorie etc. le întrece urmâto- 
ruiă inserată, apărută cailele trecute în 
„Berl’ner-Tagblattu : „Titlu de prință, pe 
cale legală cu permisiunea guvernului (Eu
ropa do Sudă) se vinde pe lângă ună preță 
convenabilă. Ofertele au de a-se înainta 
sub adresa „prețu convenabilă14. — Este în
trebarea acum, ce guvernă din Sudulă 
Ei ropei permite sâ se vândă o titulă de 
prinți pe bani?

Colii mai frigurosu Februarie alîî 
secuiului alu XÎX-lea. Luna lui Februarie 
a acestui auă a fostă cea mai frigurosă din
tre tâte lunile lui Februarie din secolulă 
ală 19 lea in totă Europa, der mai alesă 
în Eiveția. Numai în secolulă trecută se 
dioe, că au mai fostă două ernl, în cari 
frigulă din Februarie a fostă —8° Celsius 
și —8.5° C., va să dtoă mai mare și ca 
celă din Februarie a. jo., oare n’a trecută 
pe —7° Celsius.

Proprietarii: Kr*. Mareșianai;

Redactori resDonsabiltt: Gfego^iu ^aîorâ.
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Cursulâ la bursa din Viena.
Din 11 Martie 1895.

Renta ung. de aurii 4°/0 • • • 124.10 
Renta de corbne ung. 4°/0 . . • 99.10
Itnpr. căii. fer. ung. în aură41/2°/o • 127.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 4‘/2o/o 104.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.40 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.25
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 152.—
Renta de hârtie austr..........101.30
Renta de argint austr.......... 101 25
Renta de aur austr...............125.05
LosurI din 1860   156.75
Acții de ale Băneei austru ungară. 1077.—
Acții de-aleBăncei ung. de credită. 457.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 393.20
NapoleondorI.................................. 9.79
Mărci imperiale germane . . . 60.40
London vista....................................123.45
Paris vista.................................. 49.—
Rente de corone austr.4°/0 . . . 101.40
Note italiene.................................. 46.60

Picăturile ie stomachn
o3© 

o?
Schutzmarke.

Zeller

H

3

irî

(1)

CursuEâ pieței Bra^owu*
Din 12 Martie 1895.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Oump. 
Galbeni Cnmp.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Scris, fono. Albina 5°/u

9.72 Vend. 9.76
9.68 Vend. 9.72
5.76 Vend. —
5.75 Vend. 5 89
131 Vend. —.—

60 — Vend. —.—
100.75 Vend. 101.75

Insciințare.
D-nii membrii ai societății de împrumut» 

și păstrare

„Aur o
suntu invitați a participa la 
adunarea generală a ZHI-a 
care va avea locu Duminecă în 24 
Martie 1895 la 10 ore a. m în sala 
șcblei fondaționale populare supe- 
riore din Năseudu.

Pentru casulu, când acestă adu
nare nu s’ar pute ține din lipsa 
voturiloru recerute, prin acesta se con
vocă tot-odată a doua adunare, care va 
ave locu în 7 Aprilie 1895 la ora și lo 
culu fixații, în care voru aduce hotă- 
rîrl valabile membrii presențl.

Ordinea dilei;
1) Raportulu direcțiunei și alu 

comisiunei censurătbre.
2) Statorirea bilanțului pe anul 

1894, distribuirea profitului și darea 
absolutoriului pentru anulă de ges
tiune espiratu.

3) Alegerea aloru doi membrii 
în consiliulu administrativii.

4) Alegerea comisiunei censură- 
tore.

5) Propunerile consiliului admi
nistrativă și eventuală alte propu
neri Insinuate în sensulu statuteloru.

Năseudu, 23 Februarie 1895. 
639, 2-3 DIRECȚIUNEA.

cari au efectă escelentă în contra tu- 
turoră bolelorii de stomachu, suntă unu 
medicamentu de
Eâpsă. pentru orî-ce casă, la 
lipsă de apetitO, slăbiciunea stoma
ch ului, respirația cu mîrosu greu, ven
turi, râgăelă, colică, catarii de sto
machu, flegmă, gălbinare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capii, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficatu și hemoroide ca mijlocii apro
bată și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazeller ca cela mai bună 
leacă, care confirmă sute de testimonii. 
Prețulă unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 41® CC. Sticla îndoită 
de mare 9® Ci*. Espediția centrală 
prin farmacistulă CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile suntă numai 
acelea, pe a căroră embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- 
zeuge die Echtheit“ cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: Bras o vă: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jeixlius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vid. 
Roth, H. G. Obert. Hosszufalu : 
farmacia: Gustav Jekdius. Osernât- 
f a 1 u: farmaoia Josef Drodtleff.

Anunciun 
(inserțnmi și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
adminăstratsuni. in casuBu paa« 
biâcărââ unui anunciu mai mdt 
de odată se face scădementu, 
care cresce cu câtu publicarea 
se face mat de nwite-ori.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei/1

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei 
ă 5 or. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ci tir cu.

Sosirea si plecarea trenrlloră în Brașon.
Sosirea trenurilor^ în Brașovu:

I. Dela Pesta la Brașovd:

Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenulă accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenulă mixtă: 10 ore 25 minute sera.
Tr. exp. Română : 5 ore 07 m. dimineța.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:

‘Trenulă accel: 2 bre 18 min. după am. 
Trenulă mixtă : 7 ore 1 minute sera.
Trenulă accel.: 10 ore 37 minute sbra. 
Tr. expr. Română : 10 bre 19 m. sera.

3. Dela Zârnesci la Brașovu.

Trenulă mixtă: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenulă mixtă: 1 bră 44 min. după am' 
Trenulă mix'.ă: 0 bre 00 min. sera.

Dela Brașovd la Ch.-Oșorheiu.
Trenulă de persbne : 3 ore 10 după am.
Trenulă mixtă: 8 ore 50 minute dimin, 
Trenulă mixtă : 4 bre 50 min. dimin.

Plecarea trenuriloru din Braș.
I, Dela Brașovd la Pesta

Trenulă mixtă : 5 ore 8 min. dimineța. 
Trenulă accel.: 2 ore 45 min. după am. 
Trenulă de persbne: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. expr. Român : 10 bre 26 min. sera.

2. Dela Brașovd la Bucuresci:

Trenulă accel.: 4 bre 59 minute dimin. 
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de amecjl. 
Trenulă aooel.: 2 bre 19 min. după am. 
Tr. expr. Română; 5 bre 14 m. dimin.

3. Dela Brașovu la Zârnescî:

Trenulă mixtă: 8 bre 35 ruin, dimineța. 
„ n 4 „ 55 m. după am.

Trenulă mixtă: 0 ore 00 min. sera.
4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovd.

Trenulă mixtă: 8 bre 19 min. dimin.
Trenulă de persdne: 1 oră 51 m. d am.
Trenulă mixtă : 7 ore 20 min, sera,

©

Orele de cassă dela 8—1.

„ALBINA»Giro-Conto
la, Toa,zxca,

Anstro-Ungară. institute »e credit și de economii
=1___________ 4? ~RB Brao „

\
Cec-Conto
la, postă,
Hr. 505.

>_________ <1

I
—---------FILBALA BKAȘSW

J1WSC6 depuneri spre fructificare lâlO 4Vlo 
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOlIffl polițe comerciale Cil 5 Vioi
HCCOrflC împrumut™ cambiale și cambial-ipotecari CU 

fcCltt credite în cont corrent "“Ug"s“

accrt
credite în cont corrent condiții™ 

împrumuturi pe hârtii de vaiere, monede, 
giuvaere și mărfuri Gll 6°|oj 

ci» și râie inoneie și hârtii de valore 
indigene și străine, în specială de cele românescl;

rBsciinmera cnjone, escujte cupone 
mim 
ettffl 
Buecutâ 
neta.

cu celă mai nurii 
urcată preță ulIJJI 
în modulă celă ini 
mai culantă IUI 

în comisiiii <>«■“

magazine și locuri libere de depou,

fi

&
§

JIU 1U1UUHU)

fiți Pe pieței0 din țbră și 
QU streinătate,
In hnnpn sub cele mai ief- 
10 Uullud tine condițiunl; 

pe teri- 
_ j toriulă

său sirada S»ării Nr. 415, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

DpimnQpn iu calitatea sa ca representanță principală a so- nfmiffl 
llllluDuu cietății de asigurare EQUITABLE din New-York UluiLU 

senin asiorărl se miă culare a acestei societăți.

Onorabileloru administrata! de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5°j0 ale „Albinei'' 
ale curorft cupune se rescumperă seanestrulă fără wics o 

«Ieti*agei*e, și cari se află ele v6n«|are în cursul ețilei a bursei 
din ESaielapesta, în piese tie 5»B, 10410 și 3000 ele corone. 
Connparen«Iik cwrswriBe și prodnsulă celorlalte efecte Indi

gene, se pole susținea cu totîk dreptulă, că 

Scrisurile fondare „Albina" de 5°l0 
suntu aelă relativă cele mai ieftine și totodată na a i 
productive «Sân efectele cotate Ia bursa din lEudapesta.

Bonitatea absolută a fonciereloru „Âlbina“ e garantată 
prin valorea celu puținu întreită a ipoteceloru pe basa cărora 
se esmitii, prin fondulâ specialii de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200 000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.
T B-*
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ABONAMENTE
1LA

GAZETA TANSILVANIET''
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni. 
luni. 
anu .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni................................  . . .
șese luni ................................................
unu anii..................................... ..... ,

Abonamente h numerele cu ctata de

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

fi. 
fi.
fi.

10
20
40

fr.
tr.
fr.

8
Duminecă.

♦1

♦1
> X 4

2
1

11. -
ti. —

50 cr.

Pentru Austro-Ungaria:
anu...........................................................
șese luni .......... 
trei luni................................................

Pentru România și străinătate:
an*................................................. § frânei,
șese luni...................................................4 franci.
trei luni...................................................2 franci.

Abonamentele ae făcu mai ușorii și mai repede prin
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, ae binevoieacă 
a scrie adreaa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Admimstrațiunea „Gazetei Transilvaniei.44
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>•<

te!
Itefl
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Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


