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România, noi și Maghiarii.
ii.

Din partea bărbaților de stat 
români se accentuâză necontenit, că 
legăturile strînse de amiciția între 
România și Austro-Ungaria, cari și-au 
primit sancționarea prin înalta visită 
împerătâscă, sunt o necesitate po
litică.

Ei bine. De aceeași părere sunt 
și bărbații politici maghiari, precum 
și cei români din statul nostru în 
ce privesce politica generală, numită 
de ordinar politică esternă.

In ceea ce privesce însă poli
tica specială, ce-o urmăresce de sine 
stătător poporul maghiar, ca și po
porul român din acest stat, cu alte 
cuvinte, politica interidră naționa
listă, esistă o colosală deosebire de 
vederi față cu consecențele, ce tre- 
bue se le aibă acea alăturare a Ro
mâniei la monarchia nbstră.

Maghiarii, cari sunt ac|i stăpâni 
pe ocârmuirea statului, au fost și 
sunt de firma convingere, că nece
sitatea politică, care a impins Ro
mânia în brațele Austro-Ungariei, 
aduce cu sine neapărat o altă ne
cesitate politică, ca adecă elemen
tul român, fbrte numeros, de sub 
stăpânirea regelui apostolic al Un
gariei, se se supună necondiționat 
dictatului puterei maghiare de stat 
și astfel sS înceteze de-a mai face 
oposițiă naționalistă, prin care se 
nutresce numai nemulțămirea în si
nul poporului frate din România și 
astfel se turbură legăturile de ami
cițiă între monarchia nbstră și re
gatul român vecin.

Noi, Românii de dinebee, la rân
dul nostru suntem firm convinși, că 
O alianță a României cu Austro- 
Ungaria, fiă ea dictată de orl-ce in
terese de stat, aduce cu sine nece
sitatea politică, ca, pentru a se da 
tăria cuvenită acelei alianțe, se se de- 
lăture cu o (ți mai curând acele cause 
de nemulțămire, cari contribue, ca în 
România Maghiarii se nu se bucure 

de nici o simpatiă și cari slăbesc 
astfel raporturile țerei cu jumăta
tea translaitană a monarchiei dua
liste.

In consecința logică a acestei 
convingeri, noi, Românii supuși ai 
Majestății Sale ces. și reg. aposto
lice, am fost dela 1883, de când s’a 
făcut primul pas de apropiare a Ro
mâniei de marele puteri ale triplei 
alianțe, necontenit de acea credință, 
că o alianță a României cu monar
chia nâstră pretinde înainte de tote, 
ca condițiune primordială, încetarea 
persecuțiunei elementului românesc 
în Transilvania și Ungaria, și supri
marea definitivă a tuturor încercă
rilor de desnaționalisare. Și cumcă 
credința acesta n’a fost deșârtă, ni-a 
dovedit’o faptul, că ea și-a aflat o 
viuă și reală espresiune chiar și 
în sînul parlamentului din Bucu- 
rescl.

Acum, după cele petrecute în 
cjilele din urmă, se nasce întrebarea: 
este alianța din cestiune un fapt îm
plinit? Și dâcă este, atunci încheia- 
tu-s’a ea la Ischl și la Bucuresci- 
Sinaia cu considerare la postulatul 
amintit, dela care, după judecata opi- 
niunei publice române din ambele 
laturi ale Carpaților, atârnă tâtă 
prosperarea și tot succesul ei ?

Este o mare întrebare acâsta, 
la care noi nu putem răspunde. Ce 
s’a vorbit și ce s’a tractat în direc
ția politică între cei doi suverani 
vor sci numai aceștia și păte șl mi 
niștri lor. Ceea ce putem vedâ noi 
sunt numai semnele esteriore aleși- 
tuațiunei. Decă acestă situațiune este 
nouă după întâlnirile dela Ischl și 
BucurescI, nu seim; vedem însă, că 
semnele nu sunt none, ci au rămas 
tot cele vechi în ce privesce Gestiu
nea sorții politice a Românilor din 
statul ungar.

De aci și sentimentul de nedu
merire, ce ne-a cuprins pe noi Ro
mânii de dincoce în ajunul înaltei 
visite. Și în legătură cu acestă ne
dumerire s’a manifestat și neliniștea,

ce-a cuprins pe Maghiari, ca nu 
cum-va întâlnirea dela Bucuresci- 
Sinaia se aducă o schimbare în si
tuațiune, care să aibă influință și 
asupra atitudinei guvernului ungu
resc în raport cu sudiții români ai 
statului.

Enunciațiunile bărbaților de stat, 
cari au asistat la acestă visită, pre
cum și ale organelor lor oficiose se 
feresc însă de orl-ce alusiune, ce ar 
pute admite măcar, că cu acăstă 
ocasiune legăturile dintre România 
și monarchia nostră ar fi intrat în 
vre-un stadiu nou prin subscrierea 
vre unui tractat său vre-unei con- 
vențiuni, și asigură, că înalta visită 
nu invălvă, decât o recundscere a 
stăruințelor României ca un factor 
al ordinei și al păcei în Orient, pre
cum și manifestarea intimității, ce 
esistă deja de mult timp între cei 
doi suverani.

Astfel pote să fi nemerit cuiu ’n 
| cap organul guvernului trances, care 
a efis, că visită monarchului nostru 
la BucurescI nu însâmnă, decât si
gilarea unei situațiunl, care esistă 
de fapt. Cu alte cuvinte, tăte au | 
rămas în status quo, cu adausul nu
mai, că România și suveranul ei s’au 
bucurat de-o rară distincțiune și 
onâre prin visită puternicului stăpâ- 
nitor al monarchiei nbstre.

Decă dâr acesta este resultatul 
real al întâlnirei celor doi monarchl 
pe pământul României, atunci noi, 
cari avem cele mai ferbințl dorințe 
pentru prosperarea fraților noștri și 
a țerei lor independente, nu putem, 
decât să ne bucurăm din suflet de 
acest resuitat; ne este însă peste 
putință de-a ne liniști în urma lui 
și cu privire la consecințele, ce, cu 
drept cuvânt credem, le-am așteptat 
și pentru causa ndstră dela o strînsă 
apropiare între cele două state.

Nu suntem chiămațl de-a ne 
pronunța noi aici, dâcă și întru cât 
o astfel de situațiune este urmarea 
necesității politice, ce determină pașii 
celor, cari conduc ac|i destinele Ro

mâniei, ci trebue mai vîrtos se ac
centuăm din nou principiul, că Ro
mânia are să-și facă ea însa-și po
litica, ce-o crede mai bună și mai 
sigură pentru apărarea și înaintarea 
intereselor sale.

Acest principiu, ne va da drep
tate ori și cine — este un principiu 
reciproc. Fiind dată situațiunea nos
tră, a Românilor din acest stat, și 
fiind ea cu totul deosebită de aceea 
a fraților noștri din regatul vecin, e 
clar și ne’ndoios, că și noi trebue se 
avem politica năstră, reclamată de 
interesele nostre de vieță și, deci, 
nici un fel de constelațiune nu ne 
pote și nu este iertat să ne abată 
dela direcția, ce ni-o indică cu ne
cesitate aceste interese.

Din nenorocire însă principiul 
amintit a fost călcat în anii din 
urmă, nu din partea nâstră, ci chiar 
din partea acelor frați ai noștri din 
BucurescI, cari odinioră au susținut 
mai ostentativ tesa, că cestiunea 
națională dela noi este o cestiune 
de esistență și pentru România.

In cjilele de crudă încercare pen
tru noi, ei n’au respectat principiul 
indicat de-o reciprocă necesitate po
litică, principiul de fara, da se în ce 
privesce interesele de vieță ale gintei 
române de dinedee și de dincolo de 
CarpațI, și de aici provine încurcă
tura, în care se găsesc acjl Românii 
dela noi.

Partidul lui Strossmayer și alegerile.
Un cjiar croat aduoe soirea, că partidul 
lui Strossmayer se va abțină dela viitârele 
alegeri, și-și va continua activitatea deo
camdată pe calea pressei.

Convorbire cu un bărbat de stat 
român.

Piarul „Neue Freie Pressed pri- 
mesce dela corespondentul seu din 
România următorul raport intere
sant despre o convorbire a acestuia 
cu un bărbat de stat român:

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

I&ela teatru.
1.

împrejurările, în cari ne aflăm noi 
Românii de dinedoe de CarpațI, sunt puțin 
prielnice pentru artă. Ceetiunile politice sunt 
de prea mare actualitate, așa că ele ne ră
pesc tot timpul liber. Pe oând în țările 
mari apusene ori ce meseriași cetesce lite
ratura și cercetâză teatre, la noi numărul 
celor care se ocupă cu artele este atât de 
minimal, înoât dispare cu totul.

Ar fi însă o greșală a atribui acest 
desiuteres al nostru numai luptei politice, 
căci mulțl, pdte cei mai mulțl, nu cetesc 
dîoI gazete și niol literatură. Causa princi
pală după mine, e lipsa unei educațiunl 
literare. Mulțl’pote vor fi avut intenția să 
mai ia și câte o carte în mână, der atunol 
se pomeniau, că stau înaintea unei grele 
întrebări, care-i făcea să șovăiasoă. Acuma 
se întrebau: Ce eă cetesc din vastul ma
terial ce-mi stă înainte, în care se află 

atâtea lucruri bune și atâtea rele, pe oarl 
eu nu le soiu încă deschilini î La acest 
„ce“, pote răspunde numai o educație lite
rară, oare dâcă ar fi esistat la noi mai de 
mult, n’ar fi fost posibil oa să se trâcă o 
mulțime de edițiunl din povești haiducești 
pe contul eorierilor de valore. Fără acăstă 
educație omul se asemănă cu acela, care 
având rîul lângă casă, vrea să plece în Sa
hara după o trooă de nisip.

Departe de a ave a pretenția a mă 
încerca eu să dau în seria de articdll, ce 
rn’am deois a publioa în foiletonul „Gaze
tei Transilvaniei11, o astfel de educație sis
tematică literară, mă voi nisui să folosesc 
unele productiunl teatrale ale stagiunii 
de iarnă din Brașov, peutru-ca analisând 
câteva drame mai principale, atât bune 
cât și rele, să dau ocasiune celor iubitori 
de artă a-șl forma o ideiă independentă în 
apreoiarea opurilor de artă. Analisele aces
tea nu vor întră mai adânc în pieBe, oi 
prin ele voi tinde să soot la iveală numai 
lucrurile mai meritorii, căutând a mă es- 
tinde mai ales asupra direcțiunilor moderne 
în dramă, cari vor fi pote de interes și 

pentru aoela care nu oundsoe piesa ana- 
lisată.

In cele următore voi pleca deci dela 
special, care va fi totdăuna o piesă repre- 
sentată pe scena germană din Brașov, la 
general, adecă la alte piese dramatice de 
valore.

Voi începe cu piesa „Das Rechtu 
(Dreptatea) de Hermann Haas, oare s’a dat 
Mierourea trecută.

Mergând odată pe stradele unui oraș 
mare din Germania, mă opri un băiat cu 
un teano de cărți subsudră și îmi întinse 
și mie o cărticică. O iau și mă duo cu ea 
aoasă. Era un număr de probă, un fasci
col dintr’un roman sensațional: „Unschul- 
dig verurtheilt“ țOsîndit pe nedrept). Răs- 
foieso prin el și oetesc următorea intro
ducere :

H. (iam uitat numele) era cârciumar 
într’un oraș de provincie. Deși însurat, el 

1 trăia în relațiuni neiertate ou o amantă de 
a lui într’un oraș din apropiere, unde mer
gea din când în când oa să o visiteze. 
Intr’o seră întoroându-se dela ea mai târ- 

fliu ca de obioeiă, din causa unei întîrcfierl 
de tren, îșl află nevasta asasinată. Strigă; 
Vecinii, poliția și medioul vin la fața loou- 
lui și iau protocol. Nevasta în ultimul mo
ment îșl mai vine odată îu fire, esprimă 
numele bărbatului și espiră. Acâsta precum 
și faptul, că H. trăia rău cu nevastă-sa, că 
odată o bătuse grozav, că ținea relațiuni 
ou o amantă, apoi răspunsurile lui încur
cate, seduseră pe judeoătorl la pertractare 
să-l declare vinovat și să-1 osândescă la 
morte, care sentință apoi se sohimbâ în 
temniță pe viață. Wilhelm, sluga lui H., 
oare fusese aoasă tot timpul cât H. a fost 
la amantă și care era adevăratul asasin, 
fu pus pe picior liber și din acea cji se 
făcu nevăcjut. Acest om deci e osândit pe 
nedrept și de 10 ani sufere temniță fiind 
nevinovat. Cetățeni, iubitori de dreptate, 
subseneți-vă numele pe acest cupon (ală
turat la fascicol) și trimiteți-1 mie, pentru 
ca să pot înainta oâte-va mii de subscrieri 
in formă de plebisoit împăratului, oare nu 
va fi așa de orb ca judecătorii, și îl 
va agrația! Dr. N. N. advocatul osândi- 
tului.
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In paroul admirabil al oastelului dela 
Sinaia, unde bracjii înalțl și pădurea dăsă 
străluoeso încă în splendorea văratică, am 
avut ooasiunea de-a convorbi o oră întregă 
ou o persona forte distinsă din România, și 
am aucjit dela el multe enunoiărl forte in
teresante privitor la însemnătatea visitei îm
părătesei, și apreoiarea ei din partea cerou- 
rilor dătătore de măsură din regat.

Visita împăratului Franoisc Iosif, (jise 
politicianul român, trebue judecată și apre
ciată din două puncte de vedere : din 
punot de vedere personal și politio. Cu pri
vire la primul punct, întrăgă România este 
pătrunsă de oonvingerea, că îi s’a făcut 
cea mai mare distincțiune posibilă. împăratul 
este astăcjl cel mai bătrân și cel mai respectat 
monaroh în Europa, oare nu ușor să pote de
cide pentru o astfel de visită; de mulțl anî 
el e împrietinit intim cu regele nostru, care 
dealtmintrelea se buoura și de stima deo
sebită a deoedatului arohiduoe Albrecht.

Aoeste așa numite raporturi familiare, 
pe lângă tote schimbările politice, nu s’au 
întrerupt nicl-odată și au fost cultivate în 
asemenea mod și de cătră soțiile preanalte. 
Când petrecea pe la mijlocul anilor 80 
împărătâsa în Mehadia, regele și regina 
năstră grăbiră spre ai face o visită amicală. 
Abia îșî finise împărătâsa oura în băile 
heroulane, și imediat vini la Sinaia, și pe- 
treou mai multe cjil® în societatea cea mai 
intimă ou păreohea nostră regală. Visita a 
fost într’atâta de lipsită de orî-ce politică, 
înoât nici un ministru nu ajunse de a-se 
pută presents înaltei domne.

Impărătăsa a fost încântată de petre
cerea ei aci, și pare că i-a rămas impri
mată bine în memoriă, deărece împăratul 
aminti ierî reginei, că soția sa îi pusese la 
inimă, să nu intrelasă de-a visita Sinaia, 
dăcă va merge în România. Ii spusese, că 
se va simți nespus de bine aoi. împăratul 
împărtâșesce tot aceleași vederi cu îmDă- 
rătesa, căci și el se simte forte bine și e 
vesel, că se pote odihni aci.

Ce privesoe marea însemnătate politică 
a visitei, ea zace deoparte în faptul, că vi- 
sita însemnă recunoscerea mancei nostre cul
turale, pe oare am dovedit’o în deceniile 
din urmă; de altă parte în voința de a-se 
oonvinge, că în orl-oe oas România a de
venit un factor modest pentru resolvarea li
niștită a cestiunei orientale și pentru susține
rea păcei. Organisația nostră de stat e tî- 
nără, și mai ales dela suirea pe tron a re
gelui Carol încăoe a luorat fără reclam la 
consolidarea sa internă, și păte arăta suc
cese. Privesce numai aci în Sinaia împre
jur. Mai întâiG vedl sp'enddrea naturei, 
der parcul acesta mare și bogat în vile îșî 
are și industriile și oăile sale ferate, oarl 
sunt oele mai rentabile din întrăgă țăra.

Când înainte ou 30 de ani regele Ca
rol fu condus aoi de cătră actualul minis- 
tru-președinte Dimitrie bturdza, oare și pe 
atunci îi stetea aprâpe, ținutul acesta re- 
presenta o sălbătăoie muntosă, în care nu

In cele următore era apoi descris to
tul în formă de roman. Am aruncat acest 
fasoiool, precum aruno ori oe roman sen- 
sațional de felul acesta și am uitat cu to
tul de el.

Acum însă, stând în teatru îmi veni 
er în minte aoăstă întâmplare, căci oele oe 
le vedeam pe scenă, nu erau decât drama- 
tisarea acelei istorii.

Hermann Haas, autorul dramei, va fi 
primit și el acel fasoicol, ca și mine său 
altul și s’a apucat să-l dramatiseze, făcând 
din el 4 acte.

August Ziegler, se numesce neferici
tul oâroiumar în dramă, oare întorcându-se 
acasă dela amantă-sa, îșî deplânge viața 
într’un monolog lung, în oare îi vine ideia 
să-și omore nevasta. Persecutat de acest 
gând întră la ea și — o află deja omorîtă 
de mâna altuia. Strigă, să adună omeni, 
vine doctorul și comisarul, și Ziegler, pe 
care cade prepusul, dimpreună cu Cari, 
servitorul sunt duși la judecătorie.

Actul al doilea se petreoe în oasa 
procurorului suprem de Frankenberg, care 
chiar se întorce dela judeoata unde Ziegler 

se afla nimio, decât mănăstirea, pe lângă 
oare trecurăm mai înainte. Regele esprimâ 
dorința, de ași olădi aci o casă modestă, 
oa loouință pentru vară, și astfel se zidi 
oatselul de vânătâre, oare acum e locuit de 
păreohea moștenitorului. Castelul oel msre 
se zidi numai mai târcjiu, și apoi urmară 
celelalte stabilimente și olădin, astăcjl bo
gat impopulate.

Aoi ai deci o icănă mică despre des- 
voliarea generală a României. Meritul prin
cipal este a-se datori Regelui, care de sigur 
e oel mai zelos și consciențios bărbat din 
țăra nâstră, și reginei năstre populare. Pe 
rege îl afli totdâuna la luoru Ia masa de 
soris.

România nu dorosoe pentru sine ni
mio deoât liniște despre desvoltarea sa con
tinuă. Chiar nici din eventuala îmbucătățire 
a Turciei nu doresoe nimio pentru sine și 
prin aoâsta ooupă o posițiă esclusivă între 
stanele balcanice. Noi am primit Dobrpgea din 
rnânile Europei, și pentru ea am dat Ba
sarabia, pe oare deasemenea o primisem 
dela Europa. Problema nostră a fost de
finită înainte cu mai mulțl ani de oătră ua 
mare bărbat de stat german eu cuvintele: 
„D-Vostre trebue se fiți zăvorul de fier, care 
si închidă Rusiei calea spre Turcia*. Nu voiesc 
se disout despre aoeea, că ore am devenit 
apțl pentru a împlini aoâstă misiune. Des
tul, oă ne dăm tote nisuințele, ca să ne în
tărim pe noi, și ca să ne întărim mijlocele 
de ajutor, pentru ca să documentăm Euro
pei, oă aci esistă o garanță pentru desvol- 
tarea paclnică a statelor balcanice și Orien
tului. Noi întreținem și cu Turcia cele mai 
bune raporturi. Despre tote aoestea a voit 
împăratul Frauoiso Iosif să se convingă în 
personă. Visita sa ne (ȘÂoe următorele : „Ați 
făcut lucru bun, sunt mulțumit*.

Poți înțelege oe impresiune adâncă și 
puternică produce faptul aoesta în întrâgă 
România, fără deosebire da partid. Pentru 
aoeea și pregătirile s’au făcut astfel, oa în
tregă România să se manifesteze. La ma
rele prâmț de gală, dat de regele în Buou- 
resol, au fost invitați nu numai toți miniș
tri activi, oi și toți foștii miniștri. Intrega 
sooietate trecu apoi în salonele ministru
lui-președinte, cu tâte că în sooietate se 
aflau oei mai înverșunați dușmani ai săi, 
și, preoum în cerourile oficiale, așa și în 
poporațiune se manifestă aceea-șl disposițiă 
și același oonoept. Nimic nu e artificial. 
Buouria e spontană și simțul marei distino- 
țiunl primite e general. De nimic nu ne-am 
putut bucura mai mult, ca de visita împă
ratului Franciso Iosif.

In momentul acela ajunserăm la cas
tel și conversația deocamdată se între
rupse.

CăSetoria ȚaruBuâ.
Sâmbătă sera Țarul și Țarina îșî luară 

rămas bun dela Regina Victoria a Angliei 
și însoțiți de ducele și duoesa de Oonaught, 
pleoară din Balmoral cu trenul peste Aber- 

e osândit la mârte. El e iritat, fiind-oă ti- 
nărul său amic, advocatul Hellmuth Wer
ner, pe oare îl protejase totdeuna, și că
ruia îșî încredințase pe drăguța sa fiică, îl 
apărase pe Ziegler cu o convingere mare, 
care după părerea lui era falsă. Vine tim
pul cinii, la care e invitat și Werner și 
Mr. George Smith, un amerioan forte su- 
perflu în piesă. Cina e întreruptă de Intra
rea amantei lui Ziegler, Lisbeth Muller, 
care cu lacrămile în ochi cere iertarea iu
bitului ei, care e nevinovat. Proourorul e 
neîndupleoat. Atunci pășesce și Werner și 
într’o vorbire înflăcărată îșî arată și el pă
rerea, în urma oăreia însă trebuie se se 
strioe cu totul eu procurorul, pe care în 
focul vorbirei îl atacă direot.

Actul al treilea se petreoe oâți-va ani 
în urmă în închisore, unde Ziegler, a cărui 
osândă se schimbase în temniță pe vieță, 
și Werner, neobositul lui apărător, vor- 
beso despre o afacere. E o scenă fiorosă 
aoâsta, mai mult fiorosă deoât măiastră. 
Apoi urmăză un mic episod. Doi osândiți 
se reped asupra temnicerului, voind să-l 
omore și să-i răpescă cheile. Când le suc- 

deen, spre Portsmuth unde sosiră alaltăerl 
la d. a. După primirea autorităților 
militare și civile păreohea imperială rusâscă 
urca pe bordul yachtului „Polarsternu spre 
Cherbourg.

Din Cherbourg se depeșeză cu data 
de 4 c., că în oraș domnesce mare agita
ția. Lucrările de pregătire pentru primirea 
Țarului se continuă ou tote că ploia nu 
încâtă și cheul e învălit în negură.

Ia Paris se adună public imens din 
tâte părțile. Ministrul de finanoe dispuse, 
ca astăcjl, 4lua întrărei Țarului în Paris, 
bursa si fiă închisă.

Președintele Faure, însoțit de rninis- 
trul-președinte Meline, de miniștri de es- 
terne și de marină, apoi de președintele 
senatului Loubet, președintele camerei Bris
son, ambasadorul rusesc br. Mohrenheim, 
plecă alaltăerl la 11 a. m. din Paris spre 
Cherbourg, pentru de-a întîmpina pe Țarul 
și pe Țarina.

*

Parisul, dupâ cum se anunță' e într’o 
fierbere oolosală și poporațiunea sa nici
odată n’a manifestat așa o buouriă, ca în 
ajunul so3irei Țarului. Deoorațiunile sun^ 
grandiose, se pote <jlca chiar esagerate ; 
din tote părțile fâlfăe oolorile naționale 
rusescl și francase. Mai ales piața Concor
dia, grădina Tuileriilor, camera depucaților 
și Eiyseul străluoeso într’o splendors or- 
bitore.

Din provinoiă se aștâptă să sosesoă 
peste 1 milion de omeni, cu atât mai mult, 
oă prețurile de oălătoriă pe tren s’au scă- 
rit forte mult, așa oă calea dela Marsilia la 
Paris și îndărăt costă prețul bagatel de 22 
franci.

Punctul culminant dela serbările Ța
rului îl va forma marea revistă militară de 
pe câmpul Chalons. Apropo 70.000 soldați 
francași vor defila înaintea împăratului 
rusesc.

Ce privesce siguranța publică, se dioe, 
oă s’au luat cele mai stricte măsuri poli- 
țienesol, și mai ales Țarul în tot Ionul va 
fi înounjurat de un oordon forte larg, în
cât poporul numai din depărtare îl va pută 
vedâ.

In mod deprimător au fost atinse cer
curile guvernului franoes prin faptul, că 
consiliul comunal din Lille a refusat si salute 
pe Țar, și a luat resoluția să-și manifeste 
simpatia față cu poporul rusesc.

Miniștri de justițiă, resbel și marină, 
din incidentul visitei Țarului în Paris, vor 
așterne președintelui republicei mai multe 
acte estra-ordinare de grațiare.

*
piarul „Osservatore Romano* din Ro

ma laudă pe Țar, deorece acesta șl-a es- 
primat dorința de-a primi pe archiepiscopul 
din Paris în audiență festivă. ț)ioe, că lu
mea trebue să vadă oel mai important mo
ment dela serbările din Paris în apropiarea 
tînărului monaroh autocrat de bătrânul 

cede să-l desarmeze însă, Ziegler se repede 
între ei și soapă pe temnicer omorînd pe 
unul dintre robi. Acesta în momentul din 
urmă mărturisesce, oă el e Cari, fost ser
vitor la Ziegler și asasinul nevestei aces
tuia; spune, că și-a schimbat numele și că 
prin noue fărădelegi a ajuns în temniță, 
unde nu fusese cunoscut. Astfel Ziegler e 
declarat de nevinovat și advooatul Werner 
triumfeză.

Aotul ultim se petrece la Werner. 
Vine americanul Mr. Smith, care-1 felicită 
și eare-șl istorisesce viața sa forte indife
rentă pentru acțiune în piesă, vine apoi 
procurorul suprem, îșî cere scuse și îi dă 
lui Werner fata, și în fine, ca să puie cap, 
mai vine și Ziegler cu fosta lui amantă 
Liesbeth, care-i rămăsese credinciosă și 
după ce-i mulțămesce advocatului și îl do- 
jenesce pe procuror, cade cortina peste ul
timele cuvinte de iertare aid nevinovatu
lui acusat: „Și ne iartă nouă greșelile 
nostre, preoum și noi iertăm greșiților 
noștri 1 “

(Va urma.) Sex. TU. 

cardinal, și oă Rusia redă poporului frances 
nu numai puterea politică pierdută, ci o con
duce și la consciință religidsă.

încă unele dela întâlnirea din Orșova 
și BucurescT.

Ca întregire al raportului despre pri
mirea monarohului nostru în România mai 
înregistrăm următârele:

La prâncjul de gală, oe s’a dat în 
oastelul Peleș Miercuri sera înainte de ple
carea împăratului, au fost invitați miniștri 
cu domnele lor, contele Goluohowski, baro
nul Beok, apoi ambasadorul austro-ungar 
din Buouresel Aehrenthal, și ambasadorul 
român dela Viena, Ghica, apoi câți-va 
membri ai legațiunii austriaco și ceilalți 
din suita imperială și regală, ou totul 40 
persons. împăratul ședea la mijlooul mesei, 
având la drepta pe Regina și la stânga pe 
Princesa de coronă în fața lui șede regele 
Carol, între Goluohowski și Beck. In cur
tea palatului cânta o musioă militară. Tote 
damele, afară de cele oe aparțineau lega- 
țiunei austriaco, erau îmbrăoate în costum 
național român. Regina și Principesa moș- 
tenitore purtau nisce costume superbe.

*
Regele Carol a acordat, ou ooasia că

lătoriei dela Orșova, următorele deoorațiunl 
înalte:

Ordinul Stâna României, Marea Cruce, 
d-lor, conte Badem, președintele consiliu
lui de miniștri al Austriei; br. Banffy. pre
ședintele consiliului de miniștri al Unga
riei; general de divizie Bolfrass de Ahnen- 
burg, adjutant general; Baron Lexa de 
Aehrenthal ministru plenipotențiar; contele 
Paar, general de cavaleriă, adjutant ge
neral.

Ordinul Corona României, Marea 
Cruce d-lor: Locot. Feldmareșal Pokorny. 
Ministrului de oomeroifi d-1 Daniel. Cavale
rului de Klaudy.

Afară de aoâsta a mai aoordat ordi
nele de mai sus în gradele de comandor și 
ofioer la mai multe alte persâne din suita 
monarohului Austro-Ungariei.

*
M. Sa împăratul Franoisc Iosif a fă

cut daruri forte scumpe adjutanților Rege
lui Carol. Aoeste daruri consistă în taba- 
chiere cu briliante în valore de câte 4— 
5000 Lei.

Nu mai puțin frumose au fost și darurile 
Regelui Carol. Generalii, ofioerii și amploiații 
civili din casa împărătâsoă au primit forte 
scumpe cadouri. Amabilitatea Regelui a 
mers pănă acolo, că le-a oferit și bom
băne pentru soțiile lor. Bombânele erau 
așecjate în frumose albumurl, oarl purtau 
pe păreții lor vederi din Sinaia și dela 
oastelul Peleș.

*
Scurt timp după sosirea Sa în Bu- 

ourescl, monarchul nostru a mers la amba
sada austro-ungară din Buourescl, uude a 
primit corpul diplomatic, clerul catolic și 
depuția coloniei austro-ungare. Intre reu
niunile, ce s’au presentat s’a aflat și reuniu
nea Sașilor transilvăneni, condusă de preo
tul evang. săsesc Dr. Filtsch. M. Sa a pri
mit acâstă deputațiă cu multă grațiositate.

❖
Vineri și Sâmbătă primăria capitalei 

române a ridioat decorațiile, oe le înșirase 
pe strade pentru primirea împăratului. 
Salonul de recepție dela gara de Nord 
va mai rămână espus publicului pănă la 
1 Octomvre st. v.

❖

„A^enfz’a anunța:
„Tote soirile oe s’au lățit asupra pre

tinsei încheieri a unei convențiuni militare 
între Austro-Ungaria și România nu sunt 
întemeiate, și nu sunt decât născooirl ale 
fantasiei. Presența șefului marelui stat ma
jor br. de Becii la înalta visită a fost nu
mai o deosebită atențiune din partea îm
păratului Franciso losif pentru Regele Ca
rol, care cunosoe de mult pe șeful marelui 
stat major. Tot asemenea este neesaotă 
soirea, după care împăratul Franoisc Io
sif ar fi conferit Regelui României bri- 
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Hanțele la marea cruce a ordinului Sf. Ște
fan. Conferirea unor astfel de distincțiunl 
nu este obicinuită față cu Suveranii".

Foile maghiare despre festivitățile 
din Bucuresci.

In general am observat, că, 
deși au avut raportori la Bucuresci 
și Sinaia, foile unguresc! au scris 
mult mai puțin despre serbările de 
primire din România, decât despre 
inaugurarea dela Porțile de Fier. 
Tonul, în care au scris mai denotă 
o nemulțămire față cu împrejurarea, 
că M. Sa împăratul nostru s’a pre- 
sentat și a lost primit în România 
mai mult ca împărat austriac decât 
ca rege al Ungariei.

Etă câte-va pasagie din rapor- 
turile unguresc!, cari ilustrăză cele 
mai sus flise:

„Magyar Hirlap^, diarul d-lui Horvâth 
Gyula, scrie următdrele: „Regele nostru nu 
a fost însoțit, de nici un bărbat de Stat 
maghiar; der acesta nu însemnâză nimic, 
căci la serbările dela Porțile de Fier toți 
bărbații noștri de Stat, cei în activitate 
preoum și cei în pasivitate, s’au presentat 
complect, fără ca să pâtă schimba ceva 
în caraoterul internațional al serbărilor, și 
la Buouresci e’a afirmat tot atât esistența 
Statului ungar ca la Porțile de Fier".

„Punotul cel mai strălucit al progra
mului de reoepțiune a fost revista de gală 
și defilarea trupelor. In fața unei mase 
imense, în fața a sute de mii de âmenl 
s’a făcut revista. In adevăr a fost un spec
tacol pompos pe platoul dela CotrocenI. 
Platoul era plin de o armată strălucită, în
conjurată de massele poporului. Cu o re
gulă perfectă, în forme pompose și în ți
nută splendidă au defilat rend pe rend 
trupele. Și după defilarea fiă-cărei arme, 
Regele Franciso Iosif a rostit cuvinte de 
laudă și de satisfacțiune. Er publicul, ră
pit de frumosul tablou, a aolamat mereu 
pe cei doi MonarchI și pe soldați".

„Budapesti HirlapuU 4lca următbrele: 
„Nu e lucru ușor a descrie primirea ce a 
făcut Capitala României Monarchului Aus- 
tro-Ungariei și e în adevăr fără păreche 
acel entusiasm, care se manifesta la fîă- 
oare pas pentru Regele Franciso Iosif. In- 
su-șl Regele nostru a fost surprins de 
acestă puternică manifestația spontaneă și 
deși s’a așteptat la multe, totuși realitatea 
a întrecut tote ilusiile".

„Primirea a fost strălucită, der du
rere ea nu s’a adresat Regelui, ci împăra
tului. Ungurii nu sunt iubiți de loc în Ro
mânia, deși acest Stat numai lui Andrăssy 
are se mulțumesoă independența sa".

„Deoorul Capitalei a fost destul de 
luxos. In special Calea Victoriei și Bule
vardul. Steagurile unguresol jucau un așa 
rol în decorație, că putem să fim mulțu
miți: 90 la sută steaguri austriaco și 10 la 
sută ungurescl. In total se aflau vr’o 3—400 
de steaguri ungurescl".

„Regele Franciso Iosif a esprimat 
Regelui Carol încă înainte de defilare, 
adecă după revistă, satisfacția Sa asupra 
ținutei estra-ordinar de frumdse și a înfă
țișării pompose a trupelor române. In fața 
Statului major, cu o voce tare a spus: 
„E forte frumosă-, Romania pole se fia 
mândră de armata sau.

„Er după defilare Regele Franciso 
Iosif a deolarat Rugelui Carol, că se simte 
forte onorat de-a cunosce escelenta ar
mată română".

„Spectacolul militar dela CotrocenI a 
surprins pe toți în măsură mare. Cuvântul 
„dorobanț", oare aoum 20 de ani era încă 
un cuvânt de ironie, acum inspiră respect 
și a devenit de o mare importanță mili
tară. Regele Franoisc Iosif, în conversa
țiile Bale ou miniștrii și bărbații de Stat 
români, s’a esprimat ou multă căldură des
pre progresul fără păreche al armatei ro
mâne. Contele Goluchowski a deolarat 
mai multora, că strălucita recepție din Bu- 
ouresol a produs o impresie estra-ordinară 
asupra Regelui Franciso Iosif".

„Egyetertis1* afirmă,- că marca Unga

riei nici nu este măoar cunosoută în Bu- 
curesol, oăcl pretutindeni numai vulturii 
austrieci, odioșii vulturi, se răsfață în așa 
mod, încât ți-s’ar părea, oă ar avea să ne 
provooe".

SOIRILE OBLEI.
5
— 24 Septemvre.

In amintirea festivităților dela Or
șova. Consiliul comunal al orașului Orșova 
a hotărît să ridice un obelisc în amintirea 
festivităților, ce au decurs acolo săptămâ
nile trecute. Se 4'ce, că pe obelisc se vor 
grava portretele celor trei monarchl și se 
vor face inscripții potrivite.

—o—
D-l Weigand pentru țăranii români. 

D-l profesor Dr. G. Weigand, despre care 
soim, oă anul treout a făout o oălătoriă 
prin Bănat, unde a fost întâmpinat cu 
multă dragoste din partea poporului ro
mân adreseză aoum o scrisore „Dreptății", 
în oare-i face cunoscut, oă dintr’o nOuă 
scriere a sa privitâre la dialectul bănățenesc 
îi pune la disposițiune 100 esemplare pen
tru a-le vinde cu câte 1 fi., er pentru 
prețul lor, să se trimită gratuit „Foia de 
Duminecă" unor plugari români din astfel 
de ținuturi, unde se cetesce puțin. Eruditul 
filo-român declară în scrisorea de mai sus, 
oă prin acestă nobilă faptă a sa doresoe 
a face un servioifi causei române.

— o—
Dare de sămă. Erl a sosit în Brașov 

fostul ministru de agricultură, oonte An- 
dreiu Betlen, oare astăcjl va faoe darea sa 
de semă înaintea alegătorilor săi din oer- 
oul Săoelelor, în comuna Herman.

— o —
D-l Dr. Vuia, re’ntors dela Băile Her- 

culane, și-a reluat praotica medicală în 
Arad (Strada Șina Nr. lb- în fața semina
rului.)

0 voce francesă.

„Le Temps11 din Paris comen
tând importanța visitei împăratului 
Francisc Iosif în România flice:

Visita nu însemnă subscrierea vr’unui 
o mtraet său a vr’unei înțelegeri, oi sigila
rea unei situații care esistă de fapt.

Austro-Ungaria, are un mare avan- 
tagiu în evenimentele din Orient, prin fap
tul că hotarele-i sudice sunt apărate de o 
neutralitate bine-voitore în fața politioei 
șovăitore a Serbiei și față de noua politică 
a Bulgariei câștigată de Rusia.

România va simpatiza cu Austro-Un
garia, dela a cărei bună-voință atârnă în 
mare parte dezvoltarea ei economică și 
sârtea celor trei milione de Români din 
Austro-Ungaria.

„Bile împărătesei la Dunărea de jos“.
Sub titlul acesta publică „Miin- 

chener Neueste Nachrichten" în nu
mărul seu de Sâmbătă un articol 
fbrte important în fruntea foii. Co
respondentul numitei foi, după-ce 
descrie festivitățile dela Porțile de 
fier, continuă:

„Românii au așe4at o mică forță mi
litară compusă din tot felul de arme, cu 
care ar fi putut câștiga o luptă considera
bilă, de-aluugul țermurului, precum și ar
tileria de munte pe dealurile d’impregiur 
și o flotă mică compusă din 6 corăbii de 
răsboiil și cinci de comercifi era postată la 
frontiera țării....... Caracterul maghiar, ce
s’a dat sărbătorilor oficiale, a fost măestrit, 
său mai bine — silit. Populațiunea este 
aici esclusiv germană și română, er dintre 
ospeții străini cel puțin 4/4 au fost Nemți, 
Români și Sârbi. Tocmai acest caracter a 
nutrit neîndestulirea, ce se formase din 
convingerea, că festivitățile dela Porțile de 
fier, numărate între fatalele sărbărl mile
nare arangiate pentru renomagie, — au 
valorea unui op, care, decă ar fi reușit, ar 
fi însemnat mai mult, decât tot aceea ce 
maghiarismul a prestat în decurs de ÎOUO 
de ani în Europa, care însă durere n’a 
reușit. Facultatea de a presta a Maghiari

lor stă în raport invers cu mania lor de a 
se lăuda. Mileniul a produs și el ceva bun, 
întru cât adecă a făcut mai evident Maghia
rilor, cum sunt ei de urgisiți din partea tutu
ror popdrelor civilisate pentru brutalitatea, ce 
o esercită ei față de cei mai buni cetățeni ai 
lor, și li-a arătat, cât de ridicoli se fac cu 
mania lor de a se lăuda.

„Acei Maghiari, care până acuma n’au 
fost în clar cu lucrul acesta, au putut să 
se convingă despre acâsta la Orșova. Pe 
călători ’i-a surprins la stațiunea Vercio- 
rova, cât de galant se înfățișeză spiritul 
poporului românesc față de brutalitatea 
Maghiarilor. Pe lângă totă ura îndreptățită 
a Românilor față de asupritorii fraților lor 
de dinedee de graniță, totuși Românii au 
făcut onorurile cuvenite împăratului Fran- 
cisc Iosif ca rege al Ungariei, pe când Ma
ghiarii, prin delăturarea colorilor austriace, 
chiar și când Franoisc Iosif este în țâră, 
denegă acestui domnitor curtoasia, care ar 
trebui să o manifesteze și față de șachul 
Persiei. Ou alte cuvinte, Românii sciu, ce 
pretinde curtoasia și bună cuviința în atingere 
cu alte popore, pe când Maghiarii îșl permit 
cele mai mari necuviințe față de împăratul și 
statul austriac, numai pentru-că împăratul 
austriac este și regele lor, de a cărui bună
tate ei abuseză până la necuviință. Acesta este 
cavalerismul Maghiarilor în cțilele nostre.

„împăratul Franciso Iosif a fost pri
mit în România într’un mod, deoât care mai 
splendid și mai amical nu se pote închi
pui... Plin de splendore și într'o formă re- 
găscă în cel mai strîns înțeles al cuvân
tului a fost oonducerea împăratului la Bu
curesci. Berlinul și Vieua n’au arătat o 
pompă mai mare la astfel de ocasiunl.

„Defilarea trupelor la CotrocenI au 
privit’o cu adevărat entusiasm omeni de 
specialitate și laici deopotrivă. In deosebi 
artileria, arma speoială a regelui, și obiec
tul activității sale, posede cai, ca și oare 
nici o altă artilerie din lume nu pdte pre- 
senta, nici chiar cea germană și francesă. 
Toți cei de față erau de acord în aoâstă 
privință. Participarea armatei române la 
orl-ce răsboiu europân e de însemnătate 
deosebită.... De ani de cJH® împăratul Fran- 
cisc Iosif n’a fost așa de vesel, ca în di- 
lele acestea la curtea regelui Carol".

D. L.
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se «SeaeS&Ssîe nou a S» o m « m e bi t la 
care anwitstsn jpe toți j&snî.eSâ și 
jin&tou-n ffoieî sadstre.

1

Pentru Ausiro-Ungaria:

Pentru România ți străinătate:

pe xlxi. a.xL ................................. 12 £L.
pe șese Ixirri ................................. © £L.
pe trei 1x1.33.1 ................................. 3 £L.

ps -VLXL an .
pe sese lxtxxi . . . . 2C „
pe trei Ixuxri . . . . IO

Abonarea se pote face mai ușor
prin gsoslaSe.

Administraținnea
„Sazeiea Tratisslvaurasez*1.

ULTIME SOIRI.
Snehiderea «H âetei.
Budapesta, 5 Ootomvre. Astă ii s’a 

săvârșit solemnela închidere a dietei. La 
11 ore a. m. erau întruniți în palatul dela 
Buda membrii ambelor corpuri legiuitore. 
Câ^e-va minute mai târdiu mareșalul un
gar al curții, contele Ludovic Apponyi a 
invitat pe Majestatec Sa in sala tronului. 
Maj. Sa a intrat precedat de baronii țării, 
de primatele, de miniștri, de mareșalul 
ourții, de măestrul grajdurilor curții, ținând 
sabia regală, lângă el la. drăpta epis- 
oopul ou crucea și înounjurat de camera- 
rul superior unguresc, de căpitanul gur- 
dei ungare și de adjutantul său general. 
Intrând în sală, între „Eljen“-url sgomo- 

tâse Maj. Sa s’a aședat pe tron și puin- 
du-șl Kalpakul în cap a rostit Mesagiul 
de închidere.

Mesagiul regal se Introduce prin 
amintirea serbărilor milenare. După 
aceea face mențiune de serbarea 
deschiderii canalului dela Porțile de 
fier, lucrare a păcii de mare impor
tanță internațională, la a căreia 
inaugurare au fost martori și Regele 
român și serbesc, precum și repre- 
sentanții puterilor semnatare a trac
tatului dela Berlin etc. Mesagiul 
continuă apoi așa:

„De acestă ocasiune Ne-am fo- 
„losit cu bucuriă, ca se visităm pe 
„M. Sa Regele român în propria Sa 
„reședință și ca și printr’asta se în- 
„tărim bunele raporturi de cordială 
„amicițiă, ce de mult au esistat 
„între noi.

„Cu simțăminte de mulțămire 
„ne aducem aminte de acea cor- 
„dială și strălucită primire, de care 
„ne am împărtășit în drumul ce l’am 
„făcut în România, atât din partea 
„M. Sale Regelui român și a Inal- 
„tei Sale familii, cât și din partea 
„întregei poporațiunî a României.

„In genere putem se Vă comu
nicăm cu bucuriă, că cu tbte pu
nerile ne aflăm în cele mai bune 
„raporturi amicabile, ceea ce ne în- 
„dreptățesce a spera firm, că pacea 
„nici de aci încolo nu va fi tur
burată".

Spune apoi Mesagiul, că la des
chiderea dietei în 1892 era vorba 
de reforma administrațiunei publice, 
der guvernul și legislația s’au ocu
pat cu alte cestiuni: au introdus re
formele bisericesc! politice. Der to
tuși s’a făcut cevași și pentru ad
ministrația, s’a creat legea despre 
judicatura administrativă. Amintesce 
legile aduse pe terenul justițiar și 
cele aduse pe terenul instrucțiunii 
publice, apoi măsurile luate în inte
resul economic și comercial al țârei; 
tractatele comerciale cu Rusia, Ro
mânia, Serbia, cele ce s’au fă
cut pentru industriă, comunicațiune, 
nouele juncțiunî de cale ferată etc. 
Pice, că s’au adus legi și s’au luat 
măsuri pentru delăturarea lovirilor, 
de cari a suferit economia rurală 
în anii din urmă și pentru îmbună
tățirea stărei economice a țării. 
Amintesce de regularea valutei, care 
însă, încă nu este terminată. In fine 
accentueză, că pe terenul financiar 
a succes a susține echilibrul, după 
ce țâra a putut să supbrte nouele 
sarcini (!).

Mesagiul se încheie, anunțând, 
că dieta actuală ar fi trebuit să re- 
înoiască pactul dualistic, der nu mai 
avea destul răgaz pentru acăsta, tre
buind se mai stabilescă și budgetul 
statului. De aceea fu disolvată ca 
se se potă întruni în timpul cel mai 
scurt noua dietă.

Teatrul german. ErI s’a jucat pe 
soena teatrului german din Brașov comedia 
lui Kanzler și Fischer: „Jedem das Seine", 
O comedia nemțessă cu intrigă puțină, 
ceartă casnică și 3 nunți la sfîrșit. în ase
menea cașuri totul cade pe spatele acto
rilor. E bine jucată, meritul piesei să ri
dică; e rău, judecată, din slabă ce e co
media devine și mai slabă.

Oă succesul representației de asâră a 
fost bun, avem deci să mulpămim jocului 
celui bun al aotorilor. D-l Teller a jucat 
cu o naturalitate și pricepere deamnă de 
admirat. Rolul romancierului modern Mul
ler — pardon; Heinomuller a fost inter
pretat cu forte bun succes de D-i Neher, 
care atât în roluri tragice, cât și în cele 
comice e pururi ia înălțimea chemării sale. 
Intre oeilalțl actori amintim în primul loc 
pe D-i regisor Diefîenbacher și pe D-șora 
Waohtel, apoi pe d-șârele Austerlitz și 
Giesran precum și pe d-l Renner, cari toți 
la un loc au conlucrat la frumosul succes 
al piesei.

Proprietar; Of»

Redactor responsabil Smegma îfeaioe*.
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Gmb*su8 la bursa din Văena.
Din 5 Ootomvre 1896.

Renta ung. de aur 4°/0 .... 122.05
Renta de cordne ung. 4% . . . 99.35
Iifipr. oăil. fer. ung. în aur 41/2®/0 . 122.75
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2% 101.20
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121. -- 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.15
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
Lraprum. ung. cu premii .... 154.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 138.—
Renta de pârtie austr..........................101.25
Renta de argint austr..........................101.50
Renta de aur austr...............................122.75
Losuri din 1860.............................. 144.25
Ac ții de ale Băncei austro-ungară. 940.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 407.75
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 368.90
N&poleondorî........................................ 9.53l/2
Mărci imperiale germane . . , 58.75
London vista....................................119.70
Paris vista...................................... 47.55
Rente de corone austr. 4%. . . 101.10
Note italiene...................................... 44.45

Mosiă de vândare.9 î
© BMoșiâ nobilitară constă- 

tâtore din 102 jugere, doue case de 
locuit și dependențele necesare de eco
nomia, — aflătore în comuna Olt- 
SSog’ilta. 3/4 ^re depărtare de sta
țiunea căii ferate HoHlOrod-HeviZ, 
se vinde din mână liberă.

Pentru informațiuni a se adresa 
la proprietarul ei: d-1

Nicolae Cretzoi 
Bucurescl.

1066.7 • 9 Strada Sălciilor Nr. 15.

0
0

6J
0

gPIRT contra Reumatismului.
Premiat cu diplome și cu medalia de ânr la es- 

posiția din Cairo 1895 și la esposiția de medicamente din Lon
dra 1896. — Analisat de medici și aplicat în spitalurl cu 
succes ca medicament exterior.

mare

Vindecă iute ori și ce vătămare a corpului așa ca soidasiis. reu-
aaiti. iscluia, și altele.

Durerea de dinți șî cap, o alină în cinci minute- 
Prețul unei sticle cu instrucția folosirei I coronă, 

mai mare 2 corone 40 filed.
Depou principal în BUDAPESTA la farmacia D. Torok Joszef 

Kirâly-utoza Nr. 12 și D. Dr. Egger A. Vâczi kdrut Nr. 17, se mai află la 
to te farmaciile din capitală, și la cele mai multe din provincie cum și la 
Producătorul:

sticla

WsddeF GyuRa, ă 
farmacist S.-A.-Ujliely Nr. 7®. 

Comandele din provincie se efectuezâ punctual.
Se află în SBrasoV la farmacia D-lor Kelemen Ferencz, V 

Ales. Jekelius, Schuster K., Roth V. 1030,8-10. r)

Cursul pieței Brașov.
Din 6 Ootomvre 1896,

Banonote rom. Cump. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.48
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend, 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.- Vend.
Mărci germane Cump. Vend.
Lire turoesol Cump. —.— Vend.
Soris. fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Anuncîuri
(mwțim și reclame)

Suniă a se adresa subscrisei 
adgniinBStratiuirrf. Era casuS pa- 
MâcărK uiram aiwclu mai mu8t 
de odată se face scădemegit, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multelor?.

AdmîÂstr, «Gazeta Trans.“

Tren 
de 

persân.

Tren 
accol.

Tren 
mixt.

Prenumerațiumle la Gazeta Transilvaniei se potti face și reîno 
ori și când dela 1-ma și 15 a fîă-căm luni,

Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiese 
ca espedarea s6 li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurit și să arate și posta ultimă.

Admmistraț. „Gaz. Trans?"'

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din !
.Bodapesta-Preeleal

Tren 
accel.

Tron 
de 

persân.

Tren
de 

porsin. a0001-

Tren Tren 
de 

persân.

Tren
mixt

Tren 
acoel.

10 —
8.30

11.21
1.33
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43 

“6732
7.16
8.07
8.34
8.49
9.06 

10.12 
10.42 
11.01 
11.09 
11.31 
11.48 
12.05 
12.33 
12.47
1.18
1.34 
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5 34
6 12
6.41
7.16
8.-
3.55
4 40
5.10 

12.00

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37 
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

1.09
1.16

11.40
11.55

5.10
8.00

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32'
8.21
8.40'
9.09’

10.40
11.25'
11.49
11.59
12.29
12.55

1.30
2.08
2.27
3.11
3.31
3.46
4.08
4 45
5 27

~6”Î2
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25
11.—
12.26

1 11

8.05
5.45
9.02

11.33
1.48
2.06
3.03
3.45
406
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2.52
4 45
5.39
6.08
6.19
6.57
7.30

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50*
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9.09,

8 80

J

Y
80S. | 
Pl. |

9.42
9.44:
9.59.

10.22
10.51
11.12
12.26
12.58

1.15
1.34
2.09
2 19
3 01
3 31
9.30;

Y
sos. ț 
pl. j 

îY
80S. I 
pl.

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok 
P.-Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd 
Rev .
Bratoa .
Cin ci a . 
B.-Huiedin
Ghârbău

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiuora . 
Vințul de sus 
Aiud

Copșa-mioă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișbra 
Hașfalâu 
Homorod 
Agoștonfalva 
Apsța . 
Feldiora

Spk } Brașov •

Ț Timiș .Y Predeal 
sos. Bucuresol

1.55
7.-
3.37
1.19

LL04.
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6 13

Tr. expr,

Teiuș
Crăoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa

Clușiu .

2.48

11 11

1.40
1.06

12.52
11.54

10.10
10.05
9.39
9.12

2.15
2 12

3.36
3.18

8.00
7.10
6.13
5.38
5.49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
1045

9.23
8.49

8.23
8.06

7.20
“1.50
11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.pera.

4.35
4.03.
2.55'
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6.33
5.57

6.20
8.10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
ii .06
2.40
2.26
1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48

1

I 4» la iris— Turda

tren 
de 

persân.

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

persân.

tren 
de 

persân.

tron 
mixt

tron
mixt

tren 
de 

persân.

7 33
7.53

11 -
11.20

5.-
5-20 IY Ghiriș........................

Turda ........................ î 10.30
10.10

3.20
3.00

10.21
10.41

5.05
4.45

9.12
8.52

«Dojpșa-mscă. — Sabiiu — Avrig — ITâg&raș
tren 
de 

persân.

Tren 
mixt

tren 
de 

persân.

tren 
mixt

tren 
mixt

Tren 
mixt

tren 
de 

person.

tren 
de 

persân.

pl. Copsa mică . sos. 
Ocna . . .

71s’}Sibiin • • ■ {*7

Avrig . . .
sos. Făgăraș . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02

3.05
1 27 

12.57
(Zh aS

tr« 5
3 i>

2.20
3.57 

! 4-19

4.45
6.35
7.01,

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15

3 13
3 39

I

■ 3 6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16

4.34
6.16
8.42

2.05
3.58
6.35 3.28 4.30

S 1 m e r i a (P i s k i) — 10 u 11 e «8 0 r a

Il tren 
■j mixt

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
mixt

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă
mixtă

trenă 
mixtu

| 6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

4.25
4.48
5.23

11

V
Simeria.........................
Cerna.....................................
Hunedora....................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.28
10.46
11.12

9 4.50
4.34
4.10

8.34
8.14
7.45

08 rasov — Cernești
trenă 
mixtu

trenă
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenu 
mixtu

8.35
10 28

4.55
6.36

o»19 Brașov ........................
Zernești.........................

61 7.44
6.20

1.29
12.05

:fA ureș-Lad « $ Bistrița
6Î6
5.49

5.20
4.14
3.32

9.08
828
8.01
3.15

Cucerdea — Oșorheiu — 3<egSa.-să.sesc.

Tron
mixt

Tren 
de 

persân.

Tren 
de 

persân.

Tren 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

person.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
mixtă

2.30 8.10 3.11 10.59 • • pl. Cucerdea . . 80S. A 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . 7.02 1.58 7.38 9.59
412 9.37 4.37 12.26 Cipău . . •1 6.28 1.19 6.55 11.01
5 12 10.27 5.26 1.14 SOS. )

Oșorliei .
(pl. 5.34 12.25 5.50 9.54

5.40 10.42 5.36 pl. j • Isos. 9.20 5.04 9 35
7.14 12.16 7.14 sos. Regh.-săs.. • pl- k 7.54 3.30 8:05 1

însemnate în stâDga stațiunilorNotă: Orele 
’nsemneză drele de nâpte.

4.-
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

- 9.10
|10.28

4.20
5.35 Ț

£12 41 
» 1.54

xd

| 3.02
§ 341
?■ 4 55

ti H
«s

0 4

Hureș-Ludoș . . .
Z nu.........................
Țagn-Budatelio . .
St. Mihuiu de câmpie
Lechința....................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița...................

6

3 5. a tT

£ S 
b a

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

2.
3 g g

9.4q
8.46
7.43
6-55
5.52

jos iu sus. — Numerii înousdrațl cu linii mai negro

A »• a d - T 4 m «> r a

6.20 11.25 5. Arad 6 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Vinga 1 9.42 3.01 10.il
8.01 1.10 7.39 Timișdra 1 8.20 2.— 9.10

12.47 8 47 12 27 5 10 Seghedin. A 6.05 2 30 10 05 2.15

Sibiin — CI i s m ă d ii e.. ®8gîiișoa’a—©dorSieiu-secuesc.
trenu trenă trenă trenă trenu trenă trenă trenu
TYlixtu mixtă mixtă mixtu mixtă mixtă mixiă mixtă

5.30 2.15 pl. Sibiiu sos. 7.10 9.26 3 22 11.08 Sighișora . 9.51 5.32
5.42 2.27 „ Selemberk „ 6.57 9.07 3.54 11.48 Hașfaleu . 9.02 4.54
6.06 2.51 r Cisnădie P1 6.36 8.46 6.20 1.59 Odorhein-s^cuesc. 7.15 3.—

sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în drepta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


