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România, noi și Maghiarii.
i.

înalta visită a monarchului 
nostru la Bucuresci s’a petrecut fără 
de cel mai mic incident neplăcut. 
Ea a fost norocit Introdusă prin 
aventul, cu care regele României, 
încunjurat de notabilii țârei, de po- 
porațiunea și de armata română dela 
țormul Dunărei, s’au înfățișat la ser
barea internațională a înaugurărei 
canalului dela Porțile de fier.

S’a vecfut și s’a simțit de toți, 
cu câtă conscimtă de sine și mân
dria s’a presentat tînerul regat ro
mân. Și nu mai putm au dat măr
turia despre acestă consciinfă a pro
priei valori, dobândită cu multă 
munca și jertfă, (filele festive ale 
primirei și găzduirei împăratului și 
regelui apostolic Francisc Iosif I în 
România.

Majestatea Sa monarchul nostru 
a trebuit să fiă mulțumit de ceea 
ce a întîmpinat și a vâcfut ca ospe 
al Regelui Carol și al României. Nu 
mai pufin mulțumiți trebue se fiă 
frafii noștri din regatul independent 
de distinctiunea și de onârea, ce s’a 
făcut suveranului și țerei l°r Pr^u 
visita preaînaltă, a celui mai bătrân 
dintre monarchii continentului, tot
odată membru al celei mai vechi 
dinastii în Europa și puternic vecin 
al t®rei românesc!.

Se’ntelege, că în asemeni mo
mente solemnele, cum a fost primi
rea împăratului, au trebuit se amu- 
tâscă disensiunile și nemultămirile. 
Așa a și fost. Tote partidele țerei 
au onorat și salutat unanim și cu 
aceeași căldură pe înaltul 6spe pe 
pământul României. Nu fără temeiu 
s’a cf.is» prin urmare, că partidele po
litice române au documentat pnn- 
tr’asta mult tact și maturitate po
litică.

Decă însă pasul întreprins de 
Majestatea Sa monarchul nostru a

produs mulțumire în România pentru 
prețibsa dovadă de onorifică recunbs- 
cere, de amiciția și încredere, putem a- 
firmacu drept cuvânt, că și aici la noi, 
între hotarele monarchiei, este primită 
numai cu mulțumire acâstă amica- 
bilă și cordială apropiare între am
bele țări. Ba. putem c|ice, că și con
locuitorii noștri maghiari, cu tâtă 
nedumerirea ce a dat’o pe față 
pressa lor în ajunul înaltei visite la 
Bucuresci, sunt mulțumiți și liniștiți 
de acestă apropiare.

Ceea ce însă ține în nedume
rire și-i neliniștesce pe Maghiari nu 
este faptul legăturilor de amicițiă 
între suveranii și guvernele ambelor 
țări, ci este nesiguranța șanselor bune 
ori rele, ce se pot nasce din gra
data desvoltare a lucrurilor pentru 
causa română, ceea ce în limbagiul 
de obște usitat la noi însâmnă causa 
Românilor asupriți, seu cum o numesc 
Maghiarii înși-și: cestiunea naționalită
ților uemulțămite.

Și este forte semnificativ: toc
mai aceleași nedumeriri, numai în 
ordine inversă, au sbuciumat gân
durile nostre, ale Românilor, cărora 
sortea li-a destinat tristul rol de-a 
sta ascunși într’un unghiuleț, nebă- 
gați în semă de nimeni, mâncând 
pânea amară a desmoștenitului în 
filele de cea mai mare onore și 
gloriă pentru neamul românesc din 
regatul dunărean.

N’am spune adevărul, când am 
cjice, că nedumerirea și neliniștea, 
de care vorbim, nu și-ar fi aflat es- 
presiune la rândul său în modesta 
nOstră pressă românâscă de dincoce 
Der dâcă ea s’a manifestat mai 
cu sfiiciune, seu cum am cpce mai 
printre rânduri, lucrul a fost firesc 
și causa îndoită.

Mai întâiu nu puteam noi, Ro
mânii din Ardeal, Bănat și Tera 
ungurescă, se purtăm un limbagiu 
încrecfut și cutezător, ca conlocui-

torii noștri maghiari, — noi, cari 
la Posta suntem cjilnic respinși, ba 
huiduiți chiar cu ciomagul și cu ba
ioneta, âr la Bucuresci suntem do
jeniți, ca vrem s§ turburăm circu
lui politicei statului rumân.

Al doilea, ori cât de asupriți și 
amărîțl am fi, suntem Români și 
simțim românesce și într’un mo
ment, când frații noștri din țâra li
beră vecină serbau o isbândă atât 
de mare și frumâsă a politicei lor 
în serviciul păcei și a progresului 
din răsăritul european, nu ne lăsa 
inima să turburăm câtu-șî de puțin 
veselia lor.

Ni am impus așa-deră, în fața 
marei cestiunl, ce ne agită de-opo- 
trivă cu adversarii noștri, în fața 
cestiunei: ce se va mai alege din causa 
română, reserva cuvenită, dictată de 
lealitatea cătră tron și monarchiă 
și de iubirea nâstră de neam.

AstăȚi, după ce au trecut c|i- 
lele solemnele pentru frații noștri 
de-un sânge, cuvine-se, ba este chiar 
o mare datoriă a nâstră, ca, conduși 
de aceeași lealitate și de aceeași 
iubire de neam, să ne dăm sema 
despre importanța reală, ce-o pot 
ave evenimentele amintite asupra ma
rei întrebări de vieță și de morte 
pentru noi: ce sbrte le mai este 
destinată încă credincioșilor supuși 
Români ai Majestății Sale împăra
tului și regelui apostolic, și care 
este problema lor în viitcr?

Doue Interwiewun.
Ministrul-președinte român Di- 

mitrie Sturdza a fost interwiewat 
de cătră corespondentul special al 
Țiarului „Pester Lloyd11 asupra visitei 
monarchului austriac în România, 
și altor cestiunl, ce stau în legătură 
cu visita. Etă după „P, Ll.“ conți
nutul declarațiunilor d-lui Sturdza:

Mai întâiă ministrul-președinte român 
se esprimâ asupra însămnătății politioe a 
visitei Maj. Sale. D-l Sturdza află acâstă 
însămnătate îndestul dovedită prin faptul, 
că domnitorul monarchiei au.stro-ungare îșl 
manifesta raporturile sale intime față cu 
regele Carol prin visita în România. Pri
mirea grandiosă, oe i-s’a făout împăratului-' 
rege Franoiso Iosif, a dovedit, oât de ono
rată și fericită se simte România prin 
acest act spontan al Majestății Sale.

Visita acâsta, cflse d-l Sturdza, n’am 
„pus’o la oale“ noi, nici contele Golu- 
chowski și nici eu, oi ea e productul mo
dului de gândire înțelept și nobil al împă
ratului și regelui Franoiso Iosif, primul 
mare principe, oare s’a apropiat de Româ
nia în paoe și prietiniă. Sultanii și Țarii, 
Pașii și principii, oarl vineau odinioră la 
noi, o făceau aoâsta ou pumn și sabiă, și 
cu intențiunea de-a pune piciorul pe gâ
tul României. In locul asupritorilor de odi
nioră, ne-a onorat acum ou visita sa un 
adevărat principe al păcei, și mersul tri
umfal al Majestății Sale prin România a 
dovedit cât de adenc a simțit poporul 
nostru acâstă ondre. Entusiasmul poporu
lui isvora din inimă. Noi putem să facem 
din lipsă deoorațiunl, der nu putem sili pe 
poporul acesta, oa să se entusiasmeze. In- 
sămnătatea visitei împăratului-rege Fran- 
ciso Iosif se ridioă și prin faptul, că ea 
oade chiar în momentul, oând în Orient 
s’au ivit oomplicațiunl, cari pretind de
plină înțelegere între tâte puterile iubitore 
de pace.

La întrebarea corespondentului, că 
oe cugetă el asupra faimelor despre in
trarea României în tripla alianță d-l Stur
dza răspunse zi tn bind: Faimele acestea 
ating în mod ourios. AuBtro-Ungaria este 
o monarohiă mare, puternică, care repre- 
sintă un vot ponderos în ooncertul popo- 
relor europene, și oare jocă un rol dis
tins. România e o țâră mică, oare în in
teresul său propriu se alătura la o politioă, 
oe îi garantâză desvoltarea. Bolitioa aoâsta 
pote fi numai politioă de pace, și după-oe 
Austro-Ungaria este representantul cel mai

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ planuri, tot fără ca să se fi putut da lucru
lui un început de eseouțiune.

Pănă în vremurile din urmă, singura 
lucrare pentru înlesnirea oomunicațiunii în 
aceste ‘părți, făcută în timpii noi, a fost 
șoseaua de pe malul stâng, croită de ves
titul Sechâny.

Lucrările actuale.
Așa au mers lucrurile pănă la Con

gresul din Berlin, care a însărcinat pe 
Austro-Ungaria cu două mari luorărl de 
comunicațiune: linia ferată transalpină în
tre Italia și Austria și regularea oataraotelor 
Dunărei.

Exeouția acestor 2 mandate ale ma
rilor puteri s’a împărțit apoi astfel: Austria 
să construâsoă linia ferată transalpină, 6r 
Ungaria Porțile de Fier.

In 1887 ministrul ungar al luorărilor 
publice, decedatul Gabriel Baross, a înce
put luorările de esecutare a mandatului eu
ropean. La început s’a voit să se facă lu
orările în regie, oumpărându-se un spărgă
tor de stânol cu 50,000 de fiorini. Dâr în- 
oercarea a fost zadarnică. S’au făcut apoi 
și alte încercări, dâr fără nici un resultat. 
Ministrul a reours în cele din urmă la un

concurs internațional. In fine, în 1890, Banca 
Disconto din Berlin, fabricantul Hugo Lu
ther din Braunschweig și inginerul Hajdu 
Gyula au luat în întreprindere canalisarea 
Dunării pentru suma de 13 milione de flo
rini; âr statul ungar a contractat un îm
prumut de 45 milione de franol cu rentă 
de 6 la sută asupra aoestei lucrări. Lucra
rea trebuia să fiă gata la 31 Decemvre 
1895, der ea a întârziat pănă acum.

Lucrările s’au început în Iunie 1890. 
Guvernul ungar a numit pe d-nii ingineri 
Walandh, consilier ministerial, Ludovic 
Hoszkdozky, Eugen Gruber, Frantz Her
bert, Râoskay Gyula și G. Kendl în direc
țiunea luorărilor tehnice.

Etă munca, pe care trebuiau s’o să- 
verșesoă antreprenorii :

Tote stâncile și greutățile, de-alungul 
Dunării, _pe o distanță de 80 klm., trebue 
să se distrugă astfel, ca dela Stâncă și 
pănă la Orșova adâncimea să fiă mai mare 
cu doi metri dela nivelul cel mai mic (o) 
al apei. Dela Orșova până la mioile PorțI 
de Fier, adâncimea să fiă de trei metri 
dela nivelul zero al apei, ca astfel chiar și 
cele mai mari vapore să potă întră pănă

la Orșova, unde s’a oonstruit un oheu mare 
costând un milion și jumătate de florini.

Luorările s’au inaugurat la 15 Sep- 
temvre 1890 la punctul Greben, în fața re- 
presentanților guvernelor: austriac, nngar, 
român și sârb.

Sub stâncile dela Greben s’au făcut 
nisoe galerii, cari au fost umplute ou dina
mită și ou ecrasită; mai sus, pe bordul 
unui vapor se aflau representanții guver
nelor sus numite, antrepenorii și inginerii. 
Vaporul s’a pus în legătură cu galeriile de 
sub stâncă printr’un fir eleotrio. După 
oâte-va discursuri, ministrul Baross a apă
sat un buton și imediat o detunătură pu
ternică a zguduit văzduhul, apele Dunării au 
olocotit, oa valurile mării înfuriate, și stân
cile s’au prăbușit. Aoest moment solemn a 
fost eternisat prin o piatră comemorativă 
așecjată de-asupra stânoei Alibeg, cu in
scripția ungurâsoă:

SUB DOMNIA LUI
FRANTZ IOSEF I

FIIND PRIM-MINISTRU
CONTELE IULIUS SZAPĂRY 

ȘI MINISTRU AL LUORĂRILOR PUBLI
CE BAROSS GABOR DE BELLUS 

LA 15 SEPTEMBRE 1890.

Periile de fier.** o
(Fine.)

Tot pe la vremea aceea, Societatea 
Danubiană de navingațiune a adus pe in
ginerul american Wm. J. Mo. Alpine, oare 
a făcut tote măsurătorile și nivelaj urile la 
Porțile de Fier de ambele părți ale Dună
rei. Proeotul lui Mo. Alpine, asupra oăruia 
s’a întins un văl de taină, tindea la face
rea canalului pe malul României, adecă în 
oanalul natural ; der, din diferite motive, 
Alpine a fost silit să se rostâsoă pentru 
malul sârbesc.

Ambii ingineri erau de părere oa di
ficultățile de comunicațiune să se înlăture 
printr’un canal tăiat prin massa stânoilor, 
și să se întindă rampa scăderii momentane 
a apei pe o linie mai lungă, de teama, pe 
oare am amintit’o mai sus vorbind de pro
eotul lui Wex.

Și de astă-dată însă lucrurile au ră
mas în stare pe proiect.

La 1874, inginerii Wawra și Bodoky, 
precum și un inginer ture, au făcut noue
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marcant al acestei politioe, noi , îi urmăm 
cu cea mâi deplină convingere. Soim că la 
desvoltarea nostră avem lipsă de liniște, și 
n’am fost și nu suntem aplecați, să pro
ducem gâlcâvă în Europa. Deja atunol nu
trea domnitorul nostru acest principiu, 
când i-ae oferise regelui Carol oorona Bul
gariei. El o refueâ, pe motiv, că numai 
Europa e ohiămată se ia hotărîrl în privința 
Bulgariei. Niol-odată n’am uitat vorbele 
lui Bismark, oare ’ml clise: „Dâcă veți lu
cra, noi vă vom sprijini14. Noi am lucrat, 
și el ne-a ajutat.

Nu e vorbă deol despre convenții 
stabilite și subscrise; cu tote acestea însă 
ași voi să vă narez o scenă, care îmi ga- 
ranteză mai mult intimitatea dintre ambii 
monarchl, decât o sută de documente sub- 
sămnate. La escursiunea de ieri în munți, 
Majestățile Lor au fost cât-va timp sin
guri împreună cu familia moștenitorului. 
Noi steteam la o parte, dâr cu toții văflu- 
rftm, cum copilașii păreuhei moștenitorului 
alergară unul după celalalt la împăratul- 
rege Francisc Iosif, și îi sărutară mâna, și 
cum apoi Maj. Sa îi ridică pe mititei în 
brațe și-i sărută din inimă. A fost 0 soenă 
familiară, care-mi va rămâne în memoriă 
până la finea vieții mele.

Privitor la influința visitei asupra ra
porturilor interne ale .României, d-1 Sturdza 
declară, că singura partidă mai mare, oe 
esistă în România afară de partida libe
rală dela putere, adecă conservatorii — 
cărora, frica de Ruși, de care noi suntem 
liberi, și acum le zace în ose — vătjură 
acum, ce suoces a obținut România sub 
guvernul liberal; cu tote, că — și d 1 
Sturdza acoentuă acesta — nici oontele 
Goluchowski, nici eu nu inițiarăm aoâstă 
visită prea ’naltă, o țin ca cea mai fericită 
4i a activității mele publice de 40 ani — 
la 1857 pășisem în serviciul publicității, 
după absolvarea studielor mele — când 
mi-a fost dat să văd, că domnitorul mare 
și înțelept al Ungariei onorâză în modul 
acesta România, recunoscând’o de un faotor 
europân, și punând’o ca atare înaintea în- 
tregei lumi.

La observarea corespondentului, că 
Maghiarii ar fi privit cu buouriă decurge
rea festivității imposante fără de nici un 
ton discordant, deâre-ce se lățiseră faime, 
oă presența deputaților italieni va da ansă 
la demonstrațiuni anti-maghiare, d-1 Stur
dza răspunse: Insu-țl ai putut vede cât de 
nebasate au fost acele faime. Sutele de 
Maghiari, cari s’au postat cu insigniile lor 
naționale înaintea palatului ambasadei aus- 
tro-ungare, n’au avut nici cel mai mic 
prilej, de a-se plânge de intoleranță națio
nală.

Nenumăratele stindarde maghiare, ce

Binecuvântarea Dumneijeescă asupra 
acestei lucrări și asupra autorilor ei!

S’au îndepărtat în cursul lucrării două 
miliâne și jumătate metri cubl de materie. 
Pentru lucrări s’au întrebuințat 5CO,000 de 
vagăue, adeoă s’au transportat materialurl 
de 500,000 de vagone. S’au întrebuințat 
cărbuni în cantitate de 20,000 vagone. Din 
fundul apelor s’au scos 109,000 metri cubl 
de stâncă.

Luorările de regulare constau în:
OanalurI tăiate în stâncile de subt 

apă la cataractele Oozba, Sirenya, Doiche 
și Iuți, de 80 metri lățime și cu adenoimea 
neoesară. Aceste canalurl sunt săpate în 
malul stâng.

Un dig (val) la cataractul periculos 
dela Greben.

In sfîrșit, un oanal la Porțile de fier. 
Canalul aoesta e aprâpe în linie drâptă ou 
deosebire de cel român, oare era în semi
cerc și apa are în el o viteză vertiginbsă. 
Astfel, pe când unui vapor îi trebue nu
mai 2 jum. minute la vale, la deal are ne
voie de 30 minute după oât se cjioe. Când 
vin apele mari, va fi nevoie de lanțuri pen
tru tras vaporele. împrejurarea acesta dă 
nascere la seriâse îngrijiri, de oarl proba
bil vom avea prilej să vorbim oând-va. 

fâlfăeau pe strade, au fost respectate, 
oeea-ce sciam înainte. Convingerea nâstră 
și înorederea în gândirea sănătosă a po- 
porațiunei merse stât de departe, înoât, 
când marchizul Pandolfi într’o scrisore, — 
pe care buouros ți-o pot pune la disposi- 
țiă — oeru garanții, că presența sa și a 
soților săi nu va fi folosită pentru demon
strațiuni, noi am fost în posițiă de-ai oferi 
momentan asigurările cele mai liniștitore. 
Faptul, că Pandolfi s’a aflat îndemnat 
peste tot a sorie acea epistolă, singur 
combate faimele, oă Italienii ar fi venit 
aici ou alte intențiunl, decât de-a serba în 
mod comun cu Românii înrudiți o serbare 
de buouriă.

La serbarea grandiosă a inaugurărei 
oanalului dela Porțile de Fier cu buouriă 
m’am folosit de ocasiunea a renoi cu- 
noscințe veohl și prețiose eu bărbați de 
stat ungari și a încheia nouă cunosoințe, 
în special cu ministrul-președinte baron 
Banfîy. Cu deosebire m’am bucurat, de-a 
fi putut renoi raportul meu veehiti prie- 
tineso ca d-1 Desideriu de Silagyi. Kallay, 
Szilagyi și Apponyi formâză triumviratul, 
cu care am avut fericirea de-a pute co
munica în mod estraordinar de intim. Pro
babil, că și întâlnirea nostră de aoum va 
contribui, ca să se aplaneze divergențele 
nu prea aoute dintre ambele țări, și ca să 
devină și raporturile împrumutate eoono- 
mioe așa de intime, cum numai dorim.

Domniei tale însă, domnul meu, și 
colegilor d-tale maghiari dela pressă nu 
vă pot îndestul de călduros recomanda, să 
oontnbuițl la o consolidare a raporturilor 
reciproce, și să vă împrietinițl ou supușii 
români ai Majestății Sale regelui ungar.

£

O personă nenumită, care cjice 
că cunâsce pe contele Agenor Go
luchowski încă din Paris, când era 
consiliar la ambasadă, îl rugă pe 
ministrul de esterne să-i spună câte 
ceva din călătoria sa în România. 
După cum spune anonimul inter- 
wiewator, Goluchowski numai cu 
greu s’a putut resolva se tacă ur- 
mătorele declarațiuni, pe cari le ve
dem publicate în „Egyetertes^:

Când eram încă ministru plenipoten
țiar al Majestății Sale în România, ou fiă- 
oare ocasiune m’am convins despre aten
țiunea Sa deosebită față cu regele Carol, 
Regina și curtea română și despre interesul 
ăldu ros, oare’l manifesta familia regală ro
mână față cu Majestatea Sa, domnitorul 
meu imperial-regal. Deja atunol s’a înră
dăcinat în mine idea, oă România, al cărei 
popor sub domnia regelui Carol înaintâză 
în mod rapid, merită buna pornire, cu 
oare Maj. Sa împăratul se portă din par
tea sa particulară față cu ea.

Deol prima mea problemă a fost să 
iofluințez într’acolo, oa neînțelegerile, cari 
în continuu să întăresc între România și 
Ungaria, să fiă reduse la adeverata lor va- 
loie. Căci cu tote că am avut cunoscință, 
că Românii ardeleni neoontenit agită în 
România, totuși sciam și aceea, oă simță
mântul constituțional totdeuna va învinge 
în România, și regele Carol nu va permite, 
oa bunele raporturi asistente între aoele 
două țări, să fiă turburate prin câțl-va 
aventurieri politiol.

Activitatea mea obositore a fost în
treruptă din întâmplare, și eu plecai acasă 
în Galiția — pentru de a mă ooupa cu 
economia. Dâr când înorederea deosebită 
a Majestății Sale mă ohiemâ la aoest post, 
din nou apucai firele, și despre resultat se 
pdte oonvinge orl-oine cu ochii.

Dimitrie Sturdza, ministrul-președinșe 
român, s’a îngrijit în mod forte demn de 
recunosoință și ou taci fin, ca cjiariștii ma
ghiari, cari au mers la Buouresoi, să nu se 
pâtă plânge de nimic. Lângă colorile casei 
imperială au fâlfâit în tot locul stindarde 
maghiare.

Cu buouriă pot oonstata, oă în în- 
trâga călătoria, nici cel mai neînsemnat ton 
conturbător nu s'a amestecat în serbări, și 
faptul aoesta a servit spre înalta îndestu- 
lire a preagrațiosului nostru domnitor.

Căol de una te pot asigura, că pre- 

oum Majestatea Sa veghâză ou mare în
grijire asupra păcei europene, chiar așa 
de cu mare îngrijire păzesce, ca poporele 
sale: să guste neconturbate binefaoerile 
păcei.

Oîswhwea camerei.
In ședința de Sâmbătă, 3 Octomvre 

n, a camerei UDgare, președintele a pre- 
sentat hârtia ministrului-președinte prin oare 
se vestesce în mod oficial, că camera va fi 
serbătoresce închisă Luni în 5 Octomvre n. 
prin Majestatea Sa.

Așa-dâr ne aflăm în fața unui fapt 
împlinit. Dieta, ce a fost deschisă la 18 
Februarie 1892, și-a ținut Sâmbăta trecută 
ultima ședință. In oursul întregului pe
riod eleotoral ea a ținut, cu cea de Sâm
bătă cu tot, 659 ședințe.

Cu ooasiunea aoesta oontele Apponyi 
rugă încă odată pe guvern, ca să profite 
de acestă ultimă ședință pentru a arăta, ce 
atitudine are de gând să urmeze în cestiu- 
nea cvotei? Apponyi adeoă adresase guver
nului o interpelare în cestiunea aoâsta, dâr 
guvernul înoă n’a răspuns, și, fiind-oă de 
atunci n’au trecut încă 30 de cjile, el niol 
nu este obligat să răspundă. Intârcjiarea 
acâsta intenționată a răspunsului îl face pe 
Apponyi să conchidă la o mare lipsă de 
sinceritate politică din partea guvernului. Si- 
tuațiunea s’a agravat prin faptul, oă minis
trul austriac de finanțe cu ooasiunea expo- 
8eului său financiar a declarat ou hotărîre, 
oă guvernul Austriei a nretins și pretinde 
modificarea ovotei în favorul Austriei. In 
urma acâsta, cjise Apponyi, guvernul e ou 
atât mai obligat a-șl lămuri atitudinea, oe 
vre s’o ia în acestă cestiune vitală.

Ministrul-președinte Banffg se spală 
prin eâte-va cuvinte împroșcătore la adresa 
lui Apponyi. pice, că prin „sinoeritatea 
politiei14, la care se provâcă Apponyi, acesta 
vie tă faoă numai servicii campaniei elec
torale pornite contra guvernului. El este 
sprijinit de majoritatea camerei și de aștep
tările acesteia are să țină cont. Declară, oă 
nu se simte dator de-a răspunde lui Ap
ponyi. Pănă când oomisiunile pentru ovotă 
nu-șl vor termina desbaterile lor, guvernul 
n’are se ia nici o posițiune în cestiunea 
cvotei. Numai după oe oomisiunile îșl vor 
fi terminat lucrările, guvernul va avâ să 
continue pertractările.

Ugron sare în apărarea lui Apponyi. 
Gestiunea ovotei, dice el, nu este oestiunea 
majorității, oi cestiunea țerei; țâra plățesoe 
ovota, țâra vă susține pe d-vostră (miniș
trilor), dela țâră trageți voi salariile, nu 
dela majoritate. Majoritatea numai oă vă 
sprijinesoe pentru de-a putâ face acea po
litică, pe oare o faoețl spre rușinea și spre 
paguba țerei. Decă d-1 ministru-președinte 
nu cutâză să spună în public, ce atitudine 
urmâză în cestiunea ovotei, câte procente 
a promis Austriacilor, pentru cât a vân
dut țâra (Mare sgomot și mare mișoare în 
drâpta), atunci noi avem dreptul să presu
punem oele mai rele lucruri. Altfel n'ar 
cere dela candidații de deputațl se-șl dea cu- 
ventul de on<j>e, că vor vota pentru urcarea 
cvotei.

A mai vorbit Helfy, Horanszky, Po- 
lonyi, âr la urmă deputatul Hock a inter
pelat în causa imoralităților dela Os-Budavâr 
și în special în causa insultărei crucei. Mi
nistrul de interne Perczei a răspuns, că 
căpitanul de polițiă din Budapesta a luat 
măsuri, .ca astfel de porcării, prin cari să 
se profaneze sentimentul religios al crești
nilor, să nu se mai întâmple.

La urmă președintele Szilagyi Dezso 
printr’o vorbire „patriotică14 și-a luat adio 
dela oameră.

In aceeași di a fost închisă și camera 
magnaților.

*
E interesant, cum caraoterisâză „Ma- ■ 

gyarorszâg14 răspunsul, oe l’a dat ministrul- , 
președinte Banfîy lui Apponyi:

Ar fi fost de ajuns, dioe fâia ungu- i 
râscă, ca Banfîy să promită, că nu va con- i 
simți a se urca ovota, pentru ca guvernul i 
lui să devină imediat cel mai popular. Der . 
Banfîy, cum se vede, are gendarml destui, 
și fișpanl destui. El deci nu afla lipsă se

mai câștige popularitatea publicului, deși 
se află în prâima alegerilor. Dominațiunea 
dualismului a isbutit în deoursul oelor 30 
de ani să corumpă și teroriseze opiniunea 
publică ungurâsoă în așa măsură, înoât cine 
are bani, gendarml și fișpanl, întot-dâuna 
soie să-și facă majoritate. Inoepând dela An- 
drassy, Lonyay, Bitto, Szlâvy, Tisza, Sza- 
pary și Wekerle, toțlgau fost consoii despre 
aceea, că pe ei numai banii, gendarmii și 
fișpanii îi țin la putere, dâr simțul de ondre 
li-a șoptit totuși, oă cel puțin la aparință 
mai au o datorință și față de virtute. In 
persona lui Banffy inse s’a întrunit nesciința 
nudă cu cinismul gol. Răspunsul dat aoum 
de el în cameră este productul acestor 
două însușiri.

Distincțiuni, decorațiunî și daruri. 
Foile buouresoene anunță, că împăratul 
Francisc Iosif oa să dea espresiune înaltei 
Sale mulțumiri față cu progresele realisate 
de armata română a decorat pe toți gene
ralii și ofloerii superiori, cari au luat parte 
la revista dela GotrooenI, pănă la gradul 
de major inolusive. Printre ofloerii inferiori 
au fost deoorațl și adjutanții generalilor. 
In total împăratul a împărțit armatei ro
mâne peste 400 de deoorații.

M. Sa împăratul, preoum am amiutit 
și în numărul trecut, printr’un autograf 
soris în termini forte grațioșl și datat 17 (29) 
Septemvre (diua revistei dela CotrocenI), a 
numit pe Principele moștenitor Ferdinand 
coiouel al regimentului 6-lea de infanteria 
ou garmsâna la Budapesta, al cărai pro
prietar de onore este Regele Carol.

M, Sa Împăratul Franciso Iosif a dă
ruit |din incidentul visitei Sale în Buouresoi 
pentru săracii capitalei române 12,000 Lei, 
âr 10,000 pentru servitorii palatului.

Directorul general al căilor ferate ro
mâne, A. Saligny a fost decorat ou ordi
nul „Francisc Iosif14 în gradul de mare 
oficer.

*
Contele Goluohowaki ministrul de es- 

terne austro-ungar a primit ca dar dela 
Regele Carol portretul Său în miniatură. 
Rama este de fildeș incrustat cu diamante1 
și rubine forte scumpe. Portretul portă 
iscălitura autografă a Regelui Carol.

D-1 consilier de curte Klaudy, dirao- 
torul trenurilor imperiale, al primit dease- 
menea un portret a M. Sale Regelui Ca
rol în rame forte bogate.

Stânca „Francisc Iosif14. Când se aflau 
Suveranii români ou înaltul Lor Ospe îm- 
părăteso la Stâna regală din Sinaia, împă
ratul cu Regele Carol s’au urcat în vârful 
stâncei de lângă stână, care este încunju- 
rată cu gratii de fier și formâză un bel
vedere. M. Sa împăratul a fost încântat 
de priveliștea, oe i-s’a oferit, având înaintea 
Sa totă Sinaia cu valea Prahovei. După-ce 
s’au dat jos de pe stâncă, când erau ârășl 
eu toții împreună, M. S. Segele Carol a 
adresat înaltului Său Ospe, de sigur în 
limba germană, următârele cuvinte: „Pen- 
„tru a păstra vremurilor viitore o amintire 
„vădută a acestei dfle frumose și neuitate, 
„în care am avut bucuria visitei Majes- 
„tăței Sale împăratului, rog pe Majestatea 
„Vâstră să-mi permită a da acestei stânci 
„cu vederea asupra Sinaiei și asupra văii 
„Prahovei, cari au plăout atât de mult 
„Majestăței Vostre, numele de „Stânca Fran
cisc Iosif11. („Fraiiz Iosephs-Hohe14). M. Sa 
împăratul a mulțămit în mod călduros.

Noua întreprindere comercială „Con
cordia44 din Sibiiu, despre care am soris 
mai pe larg în numărul trecut al foiei nos- 
tre, va ocupa loeul însoțirei de „Consum44, 
ce se înființase pe la sfârșitul anului tre- 
out în Sibuu și care, în lipsa de capital 
și de membri sufioiențl, a trebuit să lichi
deze. Noua întreprindere, inițiată de „Al
bina14, este pusă pe base tari și fârte pro- 
mițătore. Prospectul, pe oare l’am repro
dus deja, este publicat de „Albina14 in
stitut de credit și de economii în Sibiiu. 
Membrii consiliului de direcțiune al „ Albinei11: 
loan Hannia, protopresbiter, președinte; 
..osif Sterca Șuluțiu, consilier de tribunal
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reg. în pensiune, vice-președinte: Leontin 
Simouescu, seoretar al consistorului me
tropolitan, vice-președinte; Simeon Damian, 
advocat; George Dima, profesor semina- 
rial; Alexandru Lebu, propietar; Pantalion 
Lucuța, căpitan ces. reg. în pensiune; Pe
tru Nemeș, notariu public reg., loan Papiu, 
protopresbiter; George Pop, protopresbiter 
în Băsesol; loan Popa, advocat; Dr. Ni- 
colau Veoerdea, advocat. Membrii comitetului 
de supraveghiare al „Albinei11: Dr. Ilie Beu, 
medic; Dr. Aurel Brote, director la „Tran
silvania" ; loan Crețu, vice-notar comitatens 
Dr. Ilarion Pușcariu, archimandrit, vicar 
archiepiso. ; Ștefan Stroia, proprietar. Fun
cționari de ai „Albinei'1 : Parteniu jCostna, 
director exeoutiv ; Valeriu Bologa, dirigent 
la filială în Brașov; Dr. Ootavian Russu, 
advooat; Iosif Lissai, șef-contabil la cen
trală: Nicolau P. Petrescu, adjunct la fi
lială ; Dominic Rațiu, contabil la oentrală.

SCmSLE BILEL
9
— 23 Septemvre.

Trei noi membri în camera magna
ților. Foiă oficială ungară publică autogra
ful prea înalt, prin care se numesc urmă
torii trei noi membri în camera magnați
lor: Sigismund Brody, cjiarist, Samuil Ma- 
sirevict, jude de Curiă în pensiune, și Eugen 
Szabo, consilier ministerial în pensiune.

—o—
piar românesc în Șimleul Silvaiiiei. 

„Erdâlyi Hirado" din Clușiu publică soirea, 
că la începutul Junei lui Martie 1897 va 
apărâ în Șimleul Silvaniei o foie politică 
românâscă, la început de trei ori pe săptă
mână și mai târcjiu eventual va deveni cjiar 
cotidian, țliarul va ave tipografiă separată, 
a cărei sooietate pe acții deja e și compusă, 
și se va numi „Revista Silvaniei11.

—o —
Ospeții italieni la Sinaia. Deputății 

și senatorii italieni, cari au venit dela con- 
ferența interparlamentară din Budapesta să 
visiteze România, au sosit Sâmbătă în Si
naia, unde s’au presentat Regelui și Regi
nei. După oe Suveranii s’au întreținut câtă- 
va vreme cu ospeții italieni, i-au oprit la 
dejun.

— o—
Inaugurarea lucrărilor portului Con

stanța. Pentru solemnitatea punerei petrei 
fundamentale al lucrărilor portului Con
stanța, se va oonstrui în acest Port un 
frumos pavilion destinat pentru primirea 
familiei regale. De asemenea se va construi 
și o sală mare pentru banchet, la care vor 
fi invitate vre-o 300 de persoDe.

— o—
Victima afaeerei Svasticl-Cseszuak. 

Din Zala-Egerszeg se depeșâză, că Vinerea 
trecută a răposat acolo locotenentele Eme- 
ric SvasticI, asupra cărui pușcase înainte 
cu oâte-va săptămâni advocatul Iosif Csesz- 
nak din Perlak. La timpul său făcuserăm 
amintire despre motivul ataoului.

—o—
La facultatea teologică din Blasiu 

sunt înscriși pănă acum 43 alumni din ar- 
chi-diecesă și 2 din diecesa Lugoșului. 
Anul scolastic, cum spune „Unirea", s’a 
înoeput în 3 Ootomvre n.

—o—
Exposiția din Budapesta, după cum 

spun foile ungurescl, dela deschiderea 
sa și pănă la 1 Ootomvre a fost cercetată 
de 490.990 âmenl. Exposiția din 1885 a 
.fost cercetată în același timp de 1,748.000 
omeni. Va să 4i°ă Pe lângă tâte agitațiu
nile extra-ordinare, exposiția „milenară" în 
privința visitatorilor forte ou puțin s’a pu
tut ridica mai pe sus ca exposiția din 1885. 
Exposiția actuală nu se va închide în 31 
Dotomvre, după cum era proieotat, ci în 
2 Novembre.

—o —
Omor misterios. Vineri în 2 Ootom

vre sâra, venind nisoe tineri dela Dirste, 
aflară cam 20 pași dela Dirste spre Brașov 
lângă linia tramvaiului corpul preotului gr. 
or- din Belin, Alexe Buoșa, întins în șanț 
fără consoiență și plin de sânge. Aoei ti
neri îl luară in trăsură ducându-1 la poli
ție, unde interogat fiind după oe’șl veni 

puțin în ori preotul arătă numai 2 degete, 
simbolisând, că 2 individl la’r fi bătut. 
Preotul a murit Sâmbătă cătră sără, în spi
talul civil din loc.

—o—
Jurământ fals, țliarul „Aradi Kbz’ony" 

publică următorea întâmplare: In -biserica 
din comuna Galsa, înaintea statuei Prea
curatei Feciore Maria, cplele trecute înge- 
nunchiâ o nevastă tîuără țăranoă. Biserica 
era golă și numai uu bărbat stătea apropo 
lângă femeia, ce îngenunchia. Femeia cu 
mânile ridicate spre cer jura, er bărbatul 
asoulta. De-odată femeia țipa, îșl puse mâna 
pe inimă și apoi fără simțiri se rostogoli 
pe padimentul bisericei. Bărbatul duse pe 
nevastă acasă; aci ea îșl veni în ori, dâr 
îndată ârășl îșl perdu simțirile și in fine 
muri. Spre comentarea acestui fapt tragic 
foia sus numită scrie următbrele: Țăranul 
Mihail Vass din Galsa deja de mult a bă
nuit pe tînăra sa f'emeiă, că i-ar fi necre- 
dinoiosă și din oausu acesta el era în con
tinuu neliniștit, pilele trecute, ne mai pu- 
tendu-se stăpâni, (jis® soției sale: „Vino 
ou mine în biserică și dâeă te simți nevi
novată, să juri înaintea statuei Procuratei 
Feciore Maria, că n’ai avut amant". Fe
meia a fost gata se facă, ceea oe i-a <j18 
bărbatul ei. Merseră ambii în biserică și 
soția lui Mihail Vass în genunchi jură, oă 
e nevinovată. Femeia acasă, după-oe s’a 
trecȚt, chiemâ la patul său pe bărbat și 
ou căință îi spuse, oă ea a jurat fals în 
biserică. Puțin după mărturisirea acesta, 
femeia muri. Cadavrul ei a fost secționat 
și medioli au constatat, că ea a murit în 
urma apoplexiei.

Nou abonament
la,

Cu fi Octomvre fiS®© st. v.
«e <Bescîsi«le nou abonament ia 
eare învităm pe toți ainieii și ațpi-l~ 
jinitorii fotei nostre.

Prețui abomasasesatuSusa 
Pentru Austro-Ungaria:

pe un an. ............................... 12 £L.
pe șese luni ............................... S fl.
pe trei luni ............................... 3 3-

Pentru România și străinătate:
pe to-xl axx ... . . . ă:O frarrci
pe șese 1-o.rxi..................... 20 „
pe trei lixni ..................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Âdministrațiunea
„Gazetei Trarasilwanuei*11.

0 voce germană și rusescă.
Dăm Ioc aici pe scurt vocei 

unui Țiar de frunte german, precum 
și vocei unui c}iar de frunte rusesc, 
— voci caracteristice în fața întel- 
nirei mouarchilor Ia Orșova și Bu- 
curesci:

Piarul „ Vossische Zeitung“ din 
Berlin scrie din incidentul visitei 
împărătesei în România între altele:

Privim și noi în Germania, cu mare 
buouriă, întrevederea dela Buourescl. Gu 
cât legătura dintre Habsburg! și Hoheu- 
zollernl va fi mal strânsă, eu atât înfră
țirea dintre poporele de sub sceptrul lor 
va fi mai mare. De altmintrelea România 
a dovedit în mod strălucit ceea ce pote 
șă producă forța de activitate germană 
(deutsche Thatkraft).

La strigătele entusiaste de „Trăâscă", 
care primesc acjl pe împăratul Franois Io
sif în România dorim să răspundem prin- 
tr’un salut al poporului german adresat 
poporului român: „Trăescă România11.

*
„Novoje Vremja“ Țice :
Nu de mult încă întâlnirea împăratului 

Austriei cu regele României și Serbiei ar 
fi deșteptat în Rusia neîncredere, precum 
și credința, că acestă întâlnire e îndreptată 
în contra posiției Rusiei în Peninsula-Bal- 
canică.

Timpul acesta însă a trecut. Rusia a 
resolvat oestiunea bulgară într’o formă, 
care dovedesce, că Rusia nu vrâ să se ames
tece în afaoerile interne ale principatului; 
rolul Rusiei în Constantinopol se află în 
deplină armoniă cu acela al Austro-Un- 
gariei. împăratul Francisc IoBif scie, oă 
deoă crisa orientală ar aduce cu sine în
curcături internaționale, rolul, ce ar fi si
lită eă-l ia asupră-șî Rusia, nu va amenința 
nici oât de puțin interesele Austro-Un- 
gariei.

In asemeni împrejurări cei din Rusia 
sunt convinși, că Austro-Ungaria nu voesoe 
să faoă din România și din Serbia unelte 
dușmănâse Rusiei.

Și celelalte Țiare rusescî vor
besc în același sens, cu liniște asu
pra apropierei României și Serbiei 
de Austro-Ungaria, manifestată cu 
ocasia serbărilor dela Orșova.

și ©reeâa.
Sub titlul „ Convenția consulară cu 

Grecia11, ,,Epoca“ din Bucuresci scrie 
în numărul seu de Duminecă urmă- 
tbrele:

„Baza împăcării nostre cu Grecia n’a 
fost nici cestiunea Zappa, niol alte mărun
țișuri neînsemnate. IntâiU a fost situația 
politicei generale, în al doilea rând situa
ția politicei din Balcani și în al treilea 
rând avantajele materiale, pe cari le re
clamă Greoia.

„Aceste avantaje se află stipulate în- 
tr’un proiect de convenție consulară dintre 
România și Grecia.

„Acâstă convenție cuprinde patru 
punote însemnate și anume:

1) Jurisdioțiunea consulilor greoi.
2) Drepturile consulilor asupra vase

lor pe Dunăre său Mare.
3) Gestiunea moștenirilor.
4) Situația supușilor greoi și aoeea a 

comunităților lor.
„Terminii aoestei convențiunl consulare 

au fost discutați între d-1 D. Siurdza și d-1 
CI. Rhangabâ, trimisul estra- ordinar al 
Greciei.

„Misiunea d-lui Rhangabe niol nu are 
alt scop decât negooiarea aoestei conven
țiunl. îndată oe ultimele amănunte privi- 
tore la acest aot vor fi regulate, misiunea 
estra-ordinară a d-lui Rhangabâ va lua 
sfîrșit, diplomatul grec va merge la Berlin 
și se vor relua relațiuni normale cu Gre
cia, oare va trimete probabil pe d-1 Du- 
rutti, oare a mai represintat Grecia în Bu
curesci, ca ministru plenipotențiar. Aonm 
d-1 Durutti e guvernator la Corfu.

„Ținem să spunem, că nu numai a- 
ceste soiri le avem dintr’o sorginte abso
lut sigură, der încă că avem la noi piese, 
ou oarl putem dovedi tot oe am spus. Des- 
fidem, der, pressa guvernamentală să ne 
desmintă."

Tulburările din Turcia.
Din Constantinopol se depeșâză, că 

satul Ring an din vilajetul Siwas a fost 
aprins de cătră Armeni; de altă parte se 
anunță, oă transportările în massă ale Ar
menilor din Constantinopol în Asia mică 
au încetat, după cum se cjice, la sfatul dat 
Sultanului din partea ambasadorului german.

„Journal des Ddbats1 primesce o co
respondență dela un Frances, care fusese 
primit Dumineca trecută în audiență la 
Sultanul. In corespondență se spune, că 
Sultanul s’ar fi esprimat ou acea ocasiune 
asupra cestiunei armenești, în următorul 
mod :

„Guvernul turceso îșl va da tote silin
țele ca să fiă introduse reformele ne- 
oesare. Dorința sa este să se respecte tâte 
îndatoririle luate prin convenția dela Ber
lin, ou tâte că unele olausule, favorabile 
Turciei, au fost date uitărei. In Europa nu 
voieso să recunoscă greutățile materiale, 
cu cari are a-se lupta Sultanul pentru de-a 
realisa intențiunile sale salutare. Notabili
tățile armenesol i-au înaintat o adresă, în 
oare spun, oă liniștea lor o încredințâză 
marinimosității Sultanului".

Ambasadorii au făcut un pas comun 

la Pârtă, oa guvernorul general Berovicl- 
Pașa din Creta să facă un împrumut, după 
cum va afla el de lipsă, și nu după cum îi 
va diota ministrul de finance, turoeso.

Teatru german. C’un succes și mai 
bun oa opereta cea dintâifi „Zigeunerbaron" 
s’a dat Sâmbătă sera opereta „Fledermaus11 
de Strauss ou frumosa-i musioă. Ni s’a dat 
ooasiunea de astă-dată a ounosce o nouă 
putere musicală din societatea d-lui Bauer. 
Este d-ra Iosefina Maltesch, oare ou vocea-i 
d’un timbru puternio de mezzo-sopran a 
cărui tonuri, cu deosebire cele de jos, sunt 
pline. Pe lângă acesta jocul ei este forte 
viu și figura-i simpatioă. D-ra Eibenschutz 
(Rosalinda) și-a eseoutat ou bravură partea 
ei oare mai ales în aria din actul al doilea 
a secerat aplause. Tenorul liric armonia pe 
deplin și ia succes ou deosebire dueturile 
ou dșora Eibenschutz cu tote oă ici oolo 
detona nițel. Impresia oât de bună ni-a 
rămas dela d-l Leichter, care este neîndoios 
o putere din cele dintâi.

„Drei Faar Schuhe11, cunoscuta come
dia cu cântări de Berla, a întrunit asâră 
un public număros, care după cum s’a pu
tut vede din buna disposițiă, a lui a ră
mas încântat de acestă producțiune suo- 
oesă și cu deosebire de prestatițiunile D-rei 
I. Makesch, oare e neîntrecută ca subretă.

Repertoarul săptămânii acesteia e ur
mătorul: AȚl Luni „Jedem das Seineu, co
media în 3 aote de Fischer. Marți „Die 
Goldprobe1 oomediă în 5 acte de C. Saaz. 
MercurI, „Der Obersteiger11 operetă de Zeller. 
Joi, „Nordische Heerfahrt11 dramă în 4 acte 
de Ibsen. Sâmbătă, „Das Heiratsnest1 come
dia în 3 acte de Davis.

NECROLOG. Elena Hosszu născ. La
zar, soția d-lui Ladislau V. Hosszu, jude 
la tabla r. din Clușiu, a răposat k 2 Oct. 
n. c. în al 35-lea an al etății și al 16-lea 
al oăsătoriei. —- Fiă-i țărâna ușoră!

DIVERSE.
Lefurile artiștilor, Etă cum sunt plă

tiți artiștii dela Opera din Paris: Tenorul 
Naudin 110,000 de franol pe an; Gueymard 
72,000 de franci; Villaret 45,000; Morere 
40,000 și Warot 30,009; baritonul Faure 
90,000 de lei; basiștii Obin și Belval cu 
câte 38,000 de franci; D-na Gueymard 
60.000 de franci. Se Jioe apoi, că celebra 
chanteusă Yvette Guilbert primesce 25000, 
de franci pe lună seu 300,000 de lei pe an!

Femeile în Siberia. Este cunoscut, 
că Siberia, și mai cu sâmă părțile din Vest, 
sunt forte săraoe de femei, așa înoât ni- 
căirl sexul frumos nu are mai mare cău
tare ca acolo. Pentru acesta femeile duc o 
viâță așa de frumosă în Siberia, încât nu 
le place a o părăsi după oe sârtea le-a dus 
acolo. Se pote susține cu siguranță, că în 
depărtatul Vest nici o singură fată nu ră
mâne nemăritată. In multe locuri oâte o 
femeie trăiesoe cu mai mulțl bărbați fără 
vre-un obstacol din partea cuiva. Forte 
caracteristic este următorea povestire, pe 
oare o estragem din diarul siberian „Wla- 
diwostok" : „Ori de câte-orl pornesce din 
gura rîului Amur un vapor cu soldați li
berați din diferite garnisone ale Siberiei 
spre a-se întâroe în Rusia europână se re 
petă următârele scene: Cu câte-va <Ț10 
naintea pornirei vaporului, multe femei 
ale soldaților liberați și cari au urmat pe 
aceștia la Wladiwostok dispar fără a pută 
fi găsite nioăirl. Bieții soți caută înzadar 
pe necredinoiâsele lor neveste, pănă în 
momentul ultimului semnal al plecărei va
porului, care îi întdree pentru totdâuna la 
locul natal. Femeile preferă să rămână în 
Siberia și îndată după pornirea vaporului 
ele es vesele din ascuncjătorele lor". Când 
vaporul „Orei" al flotilei voluntare pornea 
pentru ultima oră în acest an din Wladi- 
wostok spre Odessa, — mai mulțl soldați 
însurațl au plecat fără femeile lor. Un- 
spre-dece din acestea au dispărut în ulti
mul moment, și nu era cu putință de a le 
găsi.

Proprietar : Dr. Aurel ffîSurețianu.
Redactor responsabil Gregoriu Maior.
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Carsssl 8a bursa rfm ¥âena.
Din 4 Ootomvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.— 
Renta de cordne ung. 4% • < • 99.30
Irupr. căii. fer. ung. în aur 4y2% . 122.—
Iaapr. căii. fer. ung. în argint 4y2°/0 101.20
Oblig, căii. fer. ung. de oat. I. emis. 121. - 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.15
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.50
Iinprum. ung. ou premii .... 155.25
Lc-surI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.— 
Renta de hârtie austr.........................101.35
Renta de argint austr.........................101.45
Renta de aur austr..............................122.80
Losuri din 1860........................... 144.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 947.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 406.— 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 371.10 
Napoleoudorl. 9.53 y2
Mărci imperiale germane . . . 58.75
Londou viata....................................119.70
Paris vista.................................. 47.57 */2
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.45

Mărci germane Oump. —.— Vend. — 
Lire turnesol Oump, —.— Vend. —.— 
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vând. 101.75 

Nr. 67 49—1896.

Publicațioe.
Din partea subscrisului Magis

trat se aduce prin acesta la cunos- 
cință publică, că Joi în 22 Ootomvre 
1896 la 10 ore a. m. în sala comuni
tății se va ține licitație pentru 
arendarea pășunituhii de 
ernă a oilor din hotarul Sighi- 
șbrei pe anul 1896/97. Vadiu este 
de 50 fi. Condițiunila se pot vedea 
în Cancelaria Magistratului.

Sighișora, 28 Septemvre 1896. 

1084,1—2 Magistratul orășenesc.

Cuff*sni8 pleieâ ESis'asow»

Din 5 Ootomvre 1896.
Banonote rom. Camp. 
Argint român. Cu mp. 
Napoleon-d’ori Oump. 
Galbeni Curnp.
Ruble rusescl Oump.

9.48 Vând. 9.51
9.45 Vând. 9.48
9.50 Vând. 9.53
5.60 Vând. 5.65

126.- Vând.

(taerțtai și reclame)
Suntâ a se adresa subscrisei 

admmstrahHMi. In cașul pu- 
bitcărââ unui anunciu mai misii 
de ©dată se face scădemeni, 
care cresc® cu cât publicarea 
se face maî de multe-oră.

Admin istr. „Gazeta Trans.“

O specialitate naturală neprețuibilă 
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată 

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca 0 apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia COUturllărî 
de Maistoire, maladiele stomacului, a rinichi
lor, a heșîcii udului și ale organelor respira- 
tore etc.

WF Borwiz sie prâmuB pang "Wi 
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător— va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în ESi’așovs strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibâitiț SâgSsișora și în AUja-tSTnlIfia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în : la Segesvăry es tărsai, în E>eva: la Balog Gyula, 
în ©reșties Ia Nemeth Jănos.

Cu t6tă stima: 
Administratmnea isvorului 

„M A T a SL B A “

(comit. Hâromszek). B O d O li. (Transilvania).

1025,23 -100

l£ersul trexLxxxxlor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. hl. valabil din i O©tH
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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