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g România, noi și Maghiarii.
IV.

Când bărbații de stat români 
au solicitat la puternicul cancelar 
al Germaniei scutul puterilor cen
trale pentru pacinica desvoltare a 
României, Bismarck li-a promis acest 
scut, însă nu s’a mărginit numai a 
le dice: „decă veți lucra, ve vom 
sprijini11, — vorbe adresate d-lui D. 
Sturdza, după afirmarea sa — ci a 
cerut dela ei hotărît, ca condiția 
prealabilă a alăturărei la tripla ali
anță, ca se caute a se împăca mai 
întâiu cu Austriacii și în deosebi cu 
Ungurii.

Ungurii la rendul lor au pus ca 
condițiune de apropiare și amicițiă, 
ca guvernul român nu numai să nu 
încuragieze „agitațiunile" Românilor 
ardeleni, der se dea chiar mână de 
ajutor guvernului unguresc pentru 
suprimarea lor pe tâtă linia.

Ce au respuns atunci bărbații 
de stat români, ce promisiuni au 
făcut în direcțiunea acesta nu seim, 
însă am vădut între anii 1884 și 
1887, că guvernul Brătianu a dat 
într’adever probe destul de vădite, 
că nu voesce să mai tolereze nici 
sub regimul liber al țărei românesc! 
manifestațiuni ale Ardelenilor de 
acolo, cari erau privite de Unguri 
ca agitațiuni contra Ungariei.

Pe atunci, ca și astadi, era mi
nistru de esterne d-lDimitrie Sturdza. 
Și bine seim cu toții, că una din 
creaturile sale, loan Slavici, făcea 
propagandă prin „Tribuna" din Sibiiu 
pentru împăcarea conflictului dintre 
Români și Maghiari cu ajutorul 
Vienei, și ca piedecă principală a 
acestei împăcări privia pe Ardelenii 
pribegi din România, „revoluționari" 
și „irredentiștl", pe cari îi plăcea 
să-i numescă cu deosebire „esistențe 
catilinare".

Organul nostru a avut aspre 
conflicte cu acești propovăduitori ai 
politicei de împăcare preconisate de 
d-1 Sturdza, și în urma acesta și-a 
creat mulți dușmani atât la noi cât 
și dincolo de Carpați, dintre aceia, 
cari se purtau cu ilusia, că se țese 
o politică, ce ne va pregăti mari 
isbânde.

Din nenorocire însă, nu noi, ci 
ei au rămas de minciună.

Nu ne trebue multe cuvinte, ca 
se schițăm resultatele acelei politice 
fatale, inaugurate la 1884 în mijlo
cul nostru.

împăcarea vedem, că este acțî 
mai departe de realisare ca ori și 
când. Cu Viena am rămas pe jos, 
er tâte îmbiările cu înfrățirea, ce 
mai era presentată și ca o necesi
tate politică impusă dela împărățiă, 
s’au schimbat în contrarul, și astăzi, 
după doi-spre-Țece ani dela merge
rea lui loan Brătianu la Gastein, 
noi Românii din Transilvania și 
Ungaria ne aflăm sub plin regim de 
persecuțiune, cum nu s’a mai văcjut 
nici la noi.

Ce-i drept, Ardelenii cei „peri
culoși", cari pribegesc prin Româ
nia și erau spaima celor înfrățiți 
din Viena și Budapesta, au putut

erăși răsufla vre o șâpte ani după 
schimbarea guvernului la 1888, ba 
au ajuns încă în cursul timpului la 
mare valore, căci pe câtă vreme d-1 
Sturdza s’a aflat îu oposițiă, omenii 
săi au încetat de a-i mai privi ca 
pe turburătorii născuțl ai bunelor 
raporturi ale statului romen cu mo
narch] a nâstră.

Cu tâte acestea, d-1 Sturdza 
n’a lăsat din mână firul împăcărei 
țesut la 1884—5 și astfel, când după 
întrevederea dela Ischl a ajuns ârăși 
ministru de esterne al țărei, deve
nind tot-odată șef al guvernului, a 
început, prin declarația sa dela Iași, 

• să-l țese mai departe.
Lucrul naibii însă, că îndată ce 

e vorba de „aplanarea conflictelor" 
pe calea bunei înțelegeri cu Ma
ghiarii, ies erăși din pământ ca ciu
percile „irredentiștii". Fără a se pre
supune esistența acestora, precum 
și acțiunea comună pentru nimicirea 
lor, nici că se pot închipui bune și 
amicabile raporturi între guvernul 
român și guvernul unguresc.

Ori ce s’ar dice despre flascul 
de pănă acuma al politicei de mul- 
comire și înblâncjire cu ajutorul îm
păratului, cu una totuși ne-am ales: 
din „Valachl" numai tolerați, din 
„Daco-RomânI" urgisiți încă de pe 
timpul orbului br- Wesselenyi, am 
ajuns astădl „irredentiști" temuți, și 
acâsta avem s’o mulțămim numai și 
numai acelei politice.

Și am avansat așa de tare și 
așa de curând, încât astăzi sub „ir
redentiști" nu se mai înțeleg singur 
Ardelenii „catilin.ari" din România, 
ci noi toți Românii de dincoce, câți 
luptăm în oposițiă cu sistemul dom
nitor unguresc pentru drepturile nâs- 
tre naționale, ergo „agităm" în sens 
maghiar, suntem taxați de „irre
dentiști".

Nu credeți? Poftiți și cetiți foile 
unguresel și foile germane maghia- 
rofile; cetiți ce a scris despre visita 
împerătescă la Bucuresci „Neue fr. 
Presse" din Viena, cunoscută ca 
organ inspirat de guvernul unguresc 
și cu âre-carl legături și cu minis- 
teriul de esterne; cetiți ce a decla
rat contele Goluchowski deputatului 
ungur, care i-a publicat declarațiile 
în „Egyetertes."

Ministrul nostru de esterne vor- 
besce de intervenirea sa, încă de pe 
timpul când era ambasador la Bu
curesci, ca ne’nțelegerile dintre Ro
mânia și Ungaria „să fiă reduse la 
justa lor valâre" ; vorbesce de Ro
mânii ardeleni, cari „tzgiiă" mereu 
în România, fără succes însă. D-1 
Goluchowski vorbesce apoi de câți-va 
„aventurieri politici", Ardeleni se’n- 
țelege, precum vorbesce „N. fr. 
Presse" de „paroxismele fanaticilor 
naționaliști".

Avem der în timpul cel mai 
nou o „irredentă română în Un
garia", care trebue cu ori-ce preț ni
micită, ca să se pâtă continua ne
jignit în pace oprimarea Românilor 
din Transilvania și Ungaria și să 
pâtă dăinui bunele relațiuni dintre 

i1 ambele state.

Cum-că în realitate acest irre- 
dentism n’a esistat nicl-odată și nu 
esistă, decât ca pretext al dușma
nilor existenței nâstre naționale, nu 
impâită. Destul, că acâsta este for
mula, împrejurul căreia se învâr- 
tesce aeji diplomația austro-maghia- 
ră-română în ce privesce cestiunea 
națională.

Decă acesta direcțiune accen
tuată din nou cu deosebire de vre-un 
an încâce, stă său nu în legătură 
chiar cu întrevederile monarchilor 
la Ischl și Bucuresci, nu putem sci. 
Ceea ce dorim este se nu fiă așa, 
ci din contră intrevederile acestea 
se pună capăt acelei direcțiuni, ce 
voesce se tracteze de noi fără de noi.

Pentru ori-ce cas însă noi tre
bue se fim pregătiți și, ca se putem 
paralisa ori-ce eventuală înrăutățire 
a șanselor causei nâstre drepte prin 
vitrega constelațiune, trebue să ne 
căutăm mai întâiu de tâte punctul 
de racjim numai în noi înși-ne, aici 
acasă. Politica nâstră trebue să fiă 
condusă de noi, de cei de-acasă, âr 
nu de cei fugiți în Bucuresci.

Noi Românii din Ardeal, Bănat 
și Țâra ungurâscă, grupându-ne^sub 
stâgul nostru național, să ne concen
trăm privirile numai în mijlocul 
nostru și să ne vedem de năcazurile 
nâstre, independent de fluctuațiunile 
diplomației vremelnice.

Atunci ne vom împlini pro
blema și causa nâstră va fi câști
gată.

Conferența Sașilor. Se vede aoum, că 
Sașii au fost de cu vreme avisațl de mi- 
nistrul-președinte Banffy despre intențiunea 
sa de a disolva camera. De-aoi îngrijirea 
oomitetului lor din Sibiiu pentru pregătirea 
și conohiămarea conferenței săsesc) numită 
„Sachsentag" pe o basă, care sâ facă ou 
putință guvernului de-a pretinde, că nu se 
abate dela principiul său monstruos sta
bilit, când cu oprirea oonferenței române, 
decă va încuviința ținerea conferenței 
săsescl.

*
„Saoh8entag“-ul e conchiămat pe diua 

de 22 Octomvre a. 0. în Sibiiu. La aoestă 
adunare sunt invitați alegătorii dietall, oarl 
stau pe basa programului poporal săsesc 
fără deosebire de confesiune și naționalitate, 
din cercurile electorale Sibiiu, Brașov, Si- 
ghișora, Mediaș, Bistrița, Sebeș, Oriștiă, 
Șura mare, Cisnădia, Noorigiu, Cinou mare- 
Agnita, Cohalm, Ghimbav și Hărman.

Ordinea cjtlei: 1) Schimbarea câtorva 
disposițiun) formale ale punctului 8 din 
programul poporal săsesc. 2) Resoluțiune 
asupra susținerei disposițiilor meritorioe ale 
programului săseso. 3) Alegerea din nou a 
membrilor comitetului central.

*
„Sieb. D. Tagblatt'1 astăcjl publică în 

întregul lor proiectele, ce vor fi presen- 
tate „Sachsentag“-ului, adecă 1} progra
mul săsesc cu modificările din punct 8, 
privitore la oomitetul central și la îndato
ririle lui. 2) Resoluția, ce se va propune 
conferenței, care nu este, decât o întărire 
din nou a celor 7 puncte dintâih ale pro
gramului săsesc.

Ruptură în partida liberală. „Magyar- 
orszâg" spune, că în sinul partidei dela 
putere este o mare fierbere conțra lui 
Banffy, care în ourend are să provoce o 
ruptura. Lupta este îutre olica lui Tisza și 
între Banffy. Cest din urmă a scos din can
didatură pe cei mai intimi omeni ai elicei 

tiszaiste. voind a-i lipsi de mandate. Clica 
vede într’asta apropiarea sfîrșitului puterei 
sale și de aci lupta pe morte și vieță între 
Banfiy și Tisza.

0 nostimadă electorală. „Budapesti 
Hirlap" dela 7 Ootomvre publică un arti- 
oul de fond întitulat „Komânii la alegeri* 1. 
Tema i-a sugerat'o un oorespondent al său, 
care ține sâ se facă interesant cu năsoo- 
cirea, că la alegerile din acest an vor lua 
parte și Românii. Marii corifei, cjioe cores
pondentul ungur, țin încă la principiul pasi
vității, der generațiunea tineră a „Valahi
lor" pășesce în contra lor. Mai spune co
respondentul foiei unguresel, că aoăstă „ti
neră generațiune" a constituit deja și un 
„comitet general", oare în cjilele proxime 
va țină ședință în Sibiiu pentru a stabili 
lista candidaților. Președintele comitetului 
ar fi Dr. Cornel Diaconovich. Scopul lor 
ța tinerilor „valahi") este să pună in can
didatură oâte-un Român oposițional în fiă- 
oare cerc. Mulți sunt aderenți ai fracțiunei 
lui Ugron, cei mai mulți însă vrâu sâ pă- 
șesoă în acțiune comună ou „partida po
porală"... — Bravo bravissimo, raportor!...

Tarul în Frauda.
La prâncjul festiv dat în Cherbourg, 

președintele Fours ținu următorul toast:
„Cu mare bucuriă am întâmpinat ae- 

„tăc|I, însoțit de președintele senatului 
„și al oamerei, pe Maj. Vbstră și pe Maj. 
„Sa împârătesa. Sunt sigur, oă răspund 
„sentimentelor națiunei, făcendu-mâ in- 
„terpretul urărilor unanime, pe cari na
țiunea le face pentru familia imperială, 
„pentru domnia ei gloriosă și pentru fe- 
„ricirea Rusiei. Mâne Maj. VbstrS veți 
„simți în Paris pulsul poporului franoes, 
„și primirea, ce sâ pregătesce Majestăților 
„Vostre, Vă va dovedi sinceritatea prie- 
„tiniei nostre. Maj. Vostrâ ați binevoit 
„a veni la Francia, însoțit de o esoadră 
„franoesă ; marina este recunoscătâre Ma
iestății Vostre, și-ș) aduce aminte ou 
„mândriă de numerbsele dovecjl de sim- 
„patiă, pe cari i le-a dat ilustrul tată al 
„Maj. Vbstre, și de împărtășirea la festi
vitățile din Kronstadt și Toulon. Ridic 
„păharul în sănătatea Majestăților Lor 
„împăratul și împârătâsa Rusiei!"

Musioa întonâ imnul ruseso și Mar- 
seilesa. Apoi se ridică Țarul și răspunse ou 
următorul toast:

„Sunt mișoat de primirea simpatică 
„și cordială, ce ni-sa făout la Cherbourg, 
„și am admirat mult escadra, oe ne-a în- 
„soțit, preoum și vaporul admiralității, 
„Hoche". kunănd piciorul pe pămentul unei 
^națiuni amice, împărtășesc sentimentele, pe 
„cari le-a esprimat mai ’nainte d-l president. 
„Ridic păharul în onbrea națiunei frau- 
„cese, a flotei și a bravilor săi marinari. 
„Mulțămesc din inimă d-lui president, 
„pentru urările prietinesol de buna-ve- 
„nire, pe cari le-a esprimat." •

După toastul Țarului musica întonâ 
Marseilesa și imnul ruseso, oarl fură as
cultate stând în picibre. Țarul conversă 
apoi cu Faure vr’o 20 minute, și apoi 
plecă la yachtul „Steaua polară", de unde 
impreună cu Țarina merseră la gară. Aol, 
după-oe își luară remas bun dela președin
tele republioei, uroară trenul, care la orele 
8 și 30 pleoâ spre Paris. Trenul președin
telui Faure plecă eu 25 min. mai târejiu.
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La Versailles Maj. Lor rusăsol încă 
se urcară în trenul președintelui, care pleoâ 
mai departe la ârele 9 și 3 min.

*
Deja des de diminâță alaltăerl, Parisul 

gemea de sutele de mii, oarl oa valurile se 
rostogoleau pe strade, așteptând ou nerăb
dare sosirea Țarului. Timpul era superb, 
decorațiunile erau gata și întreg orașul avea 
un aspeot imposant.

Trupe de tote soiurile se postau îu 
șpalier de-a lungul stradelor, și mai ales 
grupa de călăreți algerianl și turcesol. Spa
hiii și zuavii, cari aveau să formeze es
corta, ofereau un aspect minunat și erau 
pretutindeni viu aclamați. Șirul trăsurilor 
cari duoeau pe miniștri, deputațî, diplomațl 
eto. la gara Ranelagh, nu se mai sfîrșia. 
Publioul erupea în aolamărl, mai ales când 
trecea oâte o persână mai marcantă, *ca  
arohiepiscopul Richard, în ornat de cardi
nal, generalii Davoust și Saussier, urmați de 
suite strălucite etc. Generalul Saint-Ger
main, comandantul trupelor concentrate, că
lărea de-a lungul frontului, esaminând cu 
amănuntul ținuta soldaților.

Precis la 10 6. a. m. signale de trom
pete și tobe anunțară sosirea Majestăților 
rusesol în gara - Ramelagh. Trupele pos
tate la gară presentară arma, musioile in
tonară imnul rusesc și Marseilesa, âr mul
țimea imensă de popor erupse în strigăte 
entusiaste de urra! la adresa republicei și 
a Țarului.

Mai întâi se cobori din tren preșe
dintele Faure, după care urmară Țarul și 
Țarina. Se făcură imediat unele presentărl, 
și apoi Faure ’.întinfiend brațul Țarinei, 
plecă spre ieșirea din gară, până când Ța
rul luă frontul companiei de onore a gar- 
dei republicane. împăratul și împărătesa, îm
preună cu Faure se urcară apoi într’o ad
mirabilă calescă, trasă de patru cai negri 
rusescl. La un semn dat de generalul Saus
sier călăreții africani și arabi încungiurară 
trăsura, care se puse înoet în mișcare. Stra
dele pe cari le percurse convoiul, erau tic
site de omeni, cari erupeau în strigăte atât 
de frenetice, înoât întreceau chiar și bubui
tul tunurilor de pe fortărâța st. VaUrien. 
Țarina saluta cu zimbet grațios în tote 
părțile, Țarul însă era tăcut și serios și 
părea a esamina ou mare interes decora- 
țiunile minunate. Mai ales la arcul de triumf 
și pe piața Concordia ovațiunile și eutusias- 
mul poporului ișl ajunse culmea. Mulțimea 
nu mai înceta d-a striga „Vive le Czar\ 
Vive la Russie! Vive la France!'1 Femeile 
la vederera Țarinei, strigau „Elie est char- 
mante*.  După un mers de o oră părechea 
imperială sosi la 11 la ambasada rusâsoă, 
unde luă un dejun intim și apoi primi vi- 
sita soției președintelui Faure.

La 2 ore d. a. Țarul și Țarina ple- 
oară la biserica rusăscă intre aclamațiunile 
nesfîrșite ale mulțimei. De aci Țarul merse 
la 3 âre și 20 min. la Elysâe unde Faure 
îl presenta pe representanții senatului și 
oamerei, cam 500 la număr; apoi făcu o 
visită președintele senatului Loubet și pre
ședintelui camerei Frisson. La orele 4 și 
45 Tarul se întdrse la ambasada rusescă, 
unde sosise mai înainte Țarina, întorcân- 
duse dela biserică, și unde el era așteptat 
de ministrul președinte Meline, președinții 
camerilor Loubet și Brisson, arohiepiscopul 
Richard, nunțiul papal, și corpul diplomatic. 
Imediat înoepură presentările.

La 8 ore se dete în Elysâe un prânfi 
festiv ou 225 taoâmurl. La masa de onore, 
luară loo Țarul, Țarina, Faure și soția lui, 
preoum și alte 14 notabilități.

La 10% 6. se dete representația 
festivă în operă. *

Pressa francesă salută ou entusiasm 
visita Țarului.

„Figaro*  mulțămesoe înalților ospețl 
pentru ooasiunea oe ei o dau Franoesilor, 
oa aoeștia să-și măsure intensitatea vieții 
lor morale. „Soleil*  numesce visita Țarului 
o răsplată pentru munca de 25 ani la re- 
organisarea puterei armate. „Paia;“ declară, 
că Țarul e simbolul viu al alianței ruso- 
francese. „Autorite*,  din incidentul visitei, 
face alusiune la un viitor tron franoes.

*

Toastul ținut de Țar, la prânfiul dat 
în Elysăe, e următorul:

„Sunt adeno mișoat de primirea, ce 
„s’a pregătit împărătesei și mie în ma- 
„rele oraș Paris, reședința spiritului, gus
tului și a luminei. Fidel tradițiunilor ne- 
„uitate, am venit în Francia, pentru de-a 
„saluta în D-Ta, d-le președinte, pe ca- 
„pul unei națiuni, cu cari ne unesc legă
turi atât de scumpe. Preoum o fiiseșl 
„și D-ta, amiciția aoâsta, prin durata și 
„tăria ei, pote avă numai o influință bine- 
„făcetore. Te rOg, d-le president, a fi in
terpretele acestor sentimente față ou 
„întrâgă Francia. Mulțămindu-țl pentru 
„urările făoute împărătesei și mie, beau 
„pentru Francia, și-mi ridio păharul în 
„onorea președintelui republioei franoese!“

*
Din Sofia se depeșâză, că din inci

dentul visitei Țarului în Franoia, prinoi- 
pele Ferdinand al Bulgariei conferi ordine 
înalte diplomaților și agenților diplomațl fran- 
cesi și rusesd, aoreditațl în Bulgaria.

CRONICA POLITICA.
— 26 Septemvre.

Trimisul estraordinar rusesc din Sofia, 
Tscharicoff, predete în 3 o. principelui Fer
dinand hotărîrea oficerilor bulgari, oarl se 
află de present în armata rusâsoă, în care 
aceștia pretind rechiămarea lor în patria. 
Principele Ferdinand s’a hotărît se predea 
hotărîrea unei oomisiunl de ofioerl, oare se 
desbată asupra oestiunei; lui Tsohariooff 
însă îi răspunse, oă pretensiunile ofioerilor 
emigrați sunt esagerate; ou tote acestea el, 
principele, nu se va opune rechiămărei lor 
în Bulgaria.

*
In 3 o. a ținut oonsiliul ministerial 

belgian o ședință, sub președinția regelui 
Leopold, și a desbătut reformarea armatei 
belgiane. S’a hotărît oa să se introducă 
obligamentul general militar, așa ca în oas 
de resbel Belgia să potă dispune de-o ar
mată de 216.000 capete. Catolicii văd un 
mare pericol pentru țâră în renovarea 
acâsta, âr socialiștii, se înțelege, nu vor 
părtini-o nicl-deoum. Astfel din nou se va 
înoepe lupta, oare tot din causa acesta de
cursese aourn doi ani în parlamentul bel
gian.

*
Din Belgrad se depeșâză, că între 

Serbia și Bulgaria s’a isoat conflict vamal. 
Serbia adecă în timpul din urmă a trimis 
mari transporturi de oi și .cai de rassă ma
ghiară la Constantinopole, ceea oe Bulga
rilor nu le-a convenit, și astfel din răsbu- 
nare aceștia nu mai permit ca să se im- 
porteze în țâra lor oi din Serbia seu se se 
transpârte prin Bulgaria la Constantinopol. 
Ministrul de comeroib sârbesc la rândul 
seu dete ordin striot tuturor funcționarilor 
dela granița bulgară, oa să respingă orl-oe 
product animal din Bulgaria, și astfel să 
împiedeoe importul în Serbia.

Șepte femei pe banca acusaților.
(Raport special al „Gaz. Trans?1)

Clnșiu, 7 Octomvre n. 1896.
Șâpte femei brave mărginene au stat 

erl în fața curții ou jurați, aousate pentru 
oalumniare și vătămare de onore din partea 
unei vipere veninose, o plagă și un blăstăm 
pe capul bieților omeni, cari îi dau pânea 
de tâte fiilele.

Solgya Milclos e acesta, de profesiune 
învățător; om mie, ou barbă roșie rară, 
slab, palid, ochii vineți fără luoâre, cu pri
virea lugubră și fără viață. Unguresoe nu 
scie, oăol altfel buouros ar vorbi, numai 
atâta mîrăe: „Kârem, bocsănat, akarsk“. 
femeile tâte îl batjocuresc, numindu-1 
„hîrău“.

In uimitor contrast ou tipicul și sinis
trul personagiu al lui Solgya etau bravele 
și frumâsele neveste române, oa aousate; 
tote în oaracteristioul costum mărginean, 
tâte oorpolente amazâne române, cu ținută 
demnă și impunătâre, încât storoeau admi- 
rațiunea tuturor celor presențl, cărora nu 
le venia a orede, că sunt țăranoe.

Sala e îndesuită de public, mai ales 
străin, oare nu se sătura a-le admira în 
destul. Nu le putea înoăpea în cap, oum 
pot fi nisce fiice de țăran atât de culte și 
inteligente, cu trăsuri așa de fine și nobile! 
Nu le venia absolut la soootâlă.

Ana Istrate e din Boița, de 38 de ani, 
măritată (GalimănescI, Romania).

Ana Balăban n. Drăgușan din Covăș, 
de 34 ani, măritată.

Ana Constantinescu nasc. Bratilescu, din 
Boița, de 23 ani, măritată.

Paraschiva Bran născ. Coca, din Boița, 
de 46 ani, măritată.

Maria Cloaje născ. laniea din Boița, 
de 37 ani, măritată.

Maria Necșa născ. Sărățeanu din Broșia, 
de 26 ani, măritată în Sadu.

Ilaria Silvestru, de 24 ani, din Tâl- 
maciu. Tâte mame a mai mulțl copii.

Apărător Ji-a fost harnioul nostru ad
vocat din Clușiu, d-1 Dr. George llea.

Tribunalul e oompus din jufiii Beosek 
și Bartâk, sub presidentul baronului Szent- 
kereszthy; tălmaciu profesorul Lehman, 
oare ou vorba sa „dragile mele așa și pe 
dinooleau interpretă ou tot sufletul și din 
tâtă inima. Oa totdâuna și acuma a produs 
mult haz ; e Sas din distritoul Severinului, 
vorbesoe dialectul de-aoolo.

Jurați se sorțeso din oei 36 următorii: 
Dunky, Râzsa, Diosofi, Mestioz, Dr. Bog
dan, Husznik, Dr, Deak, Eok, Galiszter, 
Eekete, Dr. Szabâ, Balogh; suplențl Dr. 
Mihaly, Lăszloozky.

Substratul aoestui interesant prooes îl 
formâză faptul, că acest nenorooit („pasăre, 
hîrău“: cum fiice Ana Oonstantinesou) în 
3 (15) Maiîi 1894, când copiii din Boița și 
jur s’au adunat cu părinții și învățătorii 
lor în frunte într’o frumosă livadă la maial, 
el (Solgya) s’a ferit de-a lua parte alături 
cu oeilalțl, ba și pe unii copii i-a oprit. 
Faptul acesta li-a c.ăfiut omanilor ou deo
sebire însă mamelor copiilor, forte rău ; a 
umblat jupânul Solgya chiar și pureoat 
zdravân, încât a zăcut la pat 8 fiile. Șepte 
mame ou subscrierea și pe răspunderea lor 
au publicat în „Tribuna“ un artiool și pen
tru acest artioul sunt aoum trase în jude- 
oată nevestele române.

Presidentul: (oătră Ana Neoșa) pentru 
ce-1 numiți în artieul trădător pe Solgya ?

Ana Necșa: e spion și trădător ; totă 
Boița o târăsce la bara justiției. ’L cu- 
nâscem.

Presi.: pentru ce-1 numiți Juda ?
Ana Necșa". e Juda trădătorul !
Solgya : (Sitnțindu-se prea aprPpe de 

Ana Neoșa, care e o nevastă de tot cor
polentă, se cam trage oătră mijlocul salei, 
oa nu oum-va sdravăna femeiă să-l apuce 
de oeafă): Kerem szâbad kerdezi...

Nu’l aude nimeni. Solgya suspină amar, 
apoi tușesce fariseesce.

Presidentul: oe vrâi ?
Solgya: ce înțelege (se uită ou respect 

oătră aousată) sub celulă și reptilă ?
Ana Necșa: Loicuința, de unde se 

uita de după perdea, cum toți trec și merg 
la frumosa petrecere din 3 (15) Maiii e 
celula despre care vorbim, âr Solgya, 
dumnealui, e pasăre de cele. ... (Rîsete 
generale în publio).

Presid.: (sună clopoțelul) nu e permis 
a rîde de el.

Paraschiva Bran : fasionâză forte brav; 
spune, oum Solgya, om slab ce e, a oprit 
pe fetița d-sale, ba a bătut’o, a maltratat’o, 
pentru-oă e voit să mârgă la maial. Copila 
plângând venise acasă. Asta a amărît inima 
ei de mamă și româncă, asta a trebuit să-o 
aduoă la publioitate. Nu a voit ea — Domne 
feresoe — să pîrasoă înaintea publicității 
pe învățătorul Solgya, pentru-oă i-a bătut 
fata (Un țăran din Boița, aflător printre as
cultători: „Căol plata șl-o va căpăta!...)

Presid.: silențiu!
Paraschiva Bran continuă: ci oă a 

fost așa de miserabil, de șl-a bătut joc 
„patriotul"! de toți cari îșl petreoeau, 
copii, învățători și împruună cu ei toți 
âmenii. (Mișoare).

Presid.: mă rog, liniște !
Acusatorul fiice, că pentru aceea n’a 

vrut să mârgă, pentru-oă acolo au fost de
monstrații contra statului și steaguri străine.

Paraschiva Bran (zimbesoe ironic, se 
întoroe oătră Solgya) of, of! (Ilaritate).

Juratul Dr. D&ik: oum se pârtă aoasă 
învățătorul Solgya, avut’ațl vre-o plângere 
oând-va contra lui ?

Paraschiva Bran : tot satul se plânge 
contra lui.

** *
După amâfil la 3 âre.
Presid.: (oătră Solgya) De unde soii, 

oă aoolo a fost demonstrația antima- 
ghiară ?

Solgya (se uită ou frioă la oele șâpte 
neveste, oe ședeau în rând ou d 1 apărător 
llea, și soulându-se, frumușel să departă 
de masa lui de acusator și tușesoe).

Presid.: prioepl d-ta ce te-am întrebat 
prin interprete ?

Solgya: mă rog frumos, eu din casă 
am aucțit (!!)

Presid.: avut’ai soire, oă se va face 
demonstrația ?

Solgya: nu; am fost morbos. (Chiar 
îi deteră pe piele oâte-va muieri).

La întrebarea presidentului, Maria 
NecȘa spune, oă aoel artiool oontra lui 
Solgya l’a subscris și copilița sa de 5 ani.

Presid.: Pentru-oe ?
Maria Necșa: Eu i-am spus să-l sub

scrie, dâr’ oopila asoultă de mine, oa de 
mamă.

Terminându-se aoum interogatorul, îșl 
începe Solgya „acusa" :

Onorabilă curte cu juriu! „Eu în sat, 
fiio dumnealor, că-s spion unguresc, și 
feciorii, cari aoum intră la cătane, înoă 
așa fiio, și de 30 de ori m’au pus prin foi, 
io apoi m’arn indignat. Dâr numai artiou- 
lul acesta a fost subscris, oelelalte nu; se 
vede, că tot oam aoeste femei au fost pe 
la „Tribuna". Bărbatul Anei Istrate a fiis în 
_oafana“ din Boita, oă: oă cu tine nu dau 
mâna, căci ești trădător, hoț, tâlhar; apoi 
eu înoă i-am spus..."

Presidentul: Vorbesoe la obiect; aiol 
de alt-oeva e vorba, nu de „cafana" din 
Boița.

Solgya: (tace; rîsete în publio, acu- 
satele rid ou hohot).

Presid.: Dâr spune mai departe.
Solgya: Mă rog, Ana Istrate mi-e 

mare contrară; apoi bărbatul ei mi-e și 
mai mare; toți peste umăr se uită la mine 
și agiteză în popor.

Presid.: înoă odată, a treia oră și 
mai pe urmă, te fac atent, oă ’ți detrag 
ouvântul, dâcă mai vorbesc! despre alte 
luorurl.

Solgya: „Frumos mă rog de iertare, 
am gătat povestea*  (ipsissima verba. — 
Rap.)

Atâta haz au produs vorbele aoestui 
comediant nenorooit, înoât numai cu mare 
greu și după oe a început d-1 Dr. Ilea a 
vorbi, s’a liniștit publioul.

Apărătorul Dr. Rea a vorbit scurt, 
dâr fârte clar. Deâre-oe Solgya recunâsce, 
că e spion, dâr’ de după perdele — chiar 
el fiice —- s’a uitat și a privit la trecători, 
acusa cade. Citeză paragrafii respectivi 
din cod. pen. și chiar pe basa fasionării 
acusatorului cere achitarea aousatelor.

Solgya: „pice domnu, că am pîrît, e 
drept, dâr, mă rog, bărbatul Anei Istrate 
mi-o dat ou pumnul în obraz și „vizum 
repertum" am căpătat....... “

Presid.: Vorbesce la obiect! (ilaritate 
mare).

Solgya: (forte desperat): „am gândit, 
că e slobod să vorbeso. Apoi dâcă îmi dă 
ou pumnul în obraz cum nu l’oi pîri....“

Presid.: îl întrerupe din nou.
Solgya (tușeșoe) „atunol mă rog mul- 

țămim, că am gătat“.
Dr. Rea: Dovedesoe, oă Solgya în 

adevăr e spion, așa preoum afirmă acusa- 
tele. Pentru aoeea s’a retres după perdele, 
oa să vâdă ce se întâmplă cu copii afară. 
Din aotul de inousă se vede, oă tâte ale 
lui Șoldea sunt minciuni.

Jurații, retrăgându-se, după consul
tare de 72 âră enunță verdiotul, în înțe
lesul oăruia două dintre acusate, Ana Istr ate 
și Maria Neoșa, sunt declarate de vinovat 



Nr. 213—1896 GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

pentru deliotul calumniărei și vătămării de 
onore comise față cu Solgya pe oalea 
pressei. Celelalte cinci însă au fost achitate 
și Solgya are să plătăscă fiă-câreia dintre ele 
câte 15 fl. despăgubire.

Tribunalul apoi se retrage să aducă 
judecata, pe care o și enunță la 6 dre săra.

Ana lstrate e judecată la 2 săptămâni 
închisore și 80 fl. pedăpsă în bani, ori încă 
8 (jil® arest; de lucru însă în decursul cât 
va fi în temniță e scutită.

Maria Necșa e judecată la 150 fl. pe
dăpsă in bani, ori, dăcă nu-i pote solvi, 15 
flflle închisore ordinară,

Recurs nu s’a insinuat nici dintr’o 
parte. *

Bravele nostre Românce mărginene 
au sosit Luni săra la Clușiu și au fost la 
teatru; ieri totă c}iua și-&u petrecut bine, 
făoend haz din Solgya, acăstă creatură ne
norocită, care atâtea bătăi mâncă și dela 
femei.

După sfîrșitul procesului, țărancele 
nostre s’au re’ntors la cuartirele lor în ho
telul „Biasiui“, unde mulțime de tineri 
români ne-am adunat la o cină comună, 
și în sooietatea frumoselor și bravelor fe
mei ne-am petrecut vesel și românesoe 
pănă târcjiu noptea. Cântat’am doine na
ționale toți în cor, jucat’am hore națio
nale, încât mai rar o astfel de petreoere 
în Clușiu: dansatore erau cele șăpte ne
veste frumose și ocheșe, tote în oosturn 
național, ăr dansatori 26 de tineri uni
versitari.

Cu trenul de ac|I diminăță s’au de
părtat din Clușiu mândrele nostre Ro- 
mâneuțe, oari ni-au făcut onorea ou pre
zența și purtarea lor.

Aleco.

SOmiLE OILE!.
— 26 Septemvre.

Regele Serbiei în România. Se oo- 
munică ca sigur, că Regele Alexandru al 
Serbiei va visita România în 18 (30) Oc
tomvre a. o. El va fi însoțit de prim-mi- 
nistru Novacovici.

—o—
Dimi8innea gnvernornlni din Finme. 

Alaltăeri apăru în făia ofioială autograful 
uraanalt privitor la dimisionarea guverno- 
rului din Fiume, conte Ludovio Battyhanyi. 
Maj. Sa îi esprimâ în autograf fostului gu- 
vernor recunosoința preaînaltă pentru ser
viciile prestate ca guvernor.

—o—
încă unele amenunte dela Sinaia. 

Despre dejunul ce l’a luat înalta societate 
imperială și regală Mierourea trecută la 
stena regală din Poiana stânei (numită și 
Poiana Reginei), în Sinaia, se mai raportăză 
următorele: Pe lângă musica națională de 
lăutari era postată lângă Pavilionul de brad 
■și musica militară a regimentului de Putna. 
Musicele se alternau, esecutâud melodii 
vienese și oântece naționale. Dejunul a du
rat o oră. La sfirșit lăutarii au început să 
cânte și din gură. Pe melodia cânteoului : 
„Atu un leu și am să-l beau...“ lăutarii au 
mai intonat și următorul vers:

„Am o țâră mult iubită, 
„România cea vestită, 
„Dușmanii au vrut s’o ia 
„Și-au găsit pe dracu 'n ea“.

Regina a dat esplioație împăratului 
Ia dorința Sa asupra instrumentului națio
nal: naiul. După masă înalta societate s’a 

. fotografat în două grupuri, într’un grup cu 
lăutari cu tot. Mai târcliu împăratul a dorit 
să i-se cânte un vals, atunci Regina a co
mandat să intoneze valsul „An der schdnen 
blauen Donau“. „Timpul14 mai spune, că a 
făcut mult haz împăratului, vătjend un țigan, 
pe Aleou Barbu, că portă monoclu. Regina 
i-a esplioat împăratului, că lăutarnl ou mono- 
olu este nepotul renumitului Barbu Lăutarul. 
Raportorul lui „L’Independance Roumaine'1 
publică și programa concertului, ce l’a dat 
oorul metropolitan dela Iași alui Musioescu. 
Ea este următorea: Imnul austriac de 
Haydn ; Cognovi domine de Orlando Lasso ; 
Verdi prati de Hăndl, apoi cântările bise- 
ricescl Imnul Heruvio, Pe tine Te lăudăm, 
și ruga Sf. Simion. Au urmat apoi cânte- 

oele poporale: „Baba și Moșnegul“, „Ne
vasta, care iubesce“, „Dor dorule44, „Stăn- 
ouțau, „Hai Ilână la Poiană14 și „pis’a Ba
dea14. Programul s’a terminat ou imnul: 
„Trăescă Regele44 de G. Musioescu.

—o —
Deputății italieni au adresat din Vîr- 

oiorova — la plecare — două depeșl : una 
președintelui Camerei, d-1 P. S. Aurelian, 
și alta d-lui D. Sturdza, prin care mulțu- 
meso de primirea ce li-s’a făcut în Ro
mânia.

—o—
Pentru aplanarea certelor dela gra

nița româno-ungară, oari mai ales în tim
pul din urmă s’au ivit în mare număr, după 
cum se depeșăză din Lugoș, s’a format o 
comisiune constătătore din partea Ungariei 
din inginerul Carol Faur și respeotivii 
fisolgăbirăi, er din partea României din oă- 
pitanul de stat major Macarescu și pre- 
feoții interesați. Alaltăeri oomisiunea a ți
nut o ședință, în oare s’a făcut ratifica
rea operatelor privitore la regularea gra
nițelor.

—o —
Flotila română întregă s’a adunat la 

Salina, sub comanda d-lui colonel Urseanu, 
pentru a manevra pe marea Negră, între 
Sulina și Constanța. Manevrele au început 
Luni și au durat pănă Marți săra.

Nou abonament
la

Csi 1 OctOBsawe st. v.
se deseSaide nou abona tnent Sa 
i>nre invităm pe toți amicii și spri
jinitorii falei nostre.

3

Pentru Austro-Ungaria:
pe vizn. ajn. ................................. 12 £1.
pe șese ................................. S £1.
pe trei lvtixi .......................... 3 £L

Pentru România și străinătate;
pe vin. an ....................... 40 franci
pe șese luni...................... 20 „
pe trei lnni ...................... IO ,,

Abonarea se pote face mai ușor
prin mafidak posiaSe.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei18.

Voci din public*).

*) Pentru cuprinsul celor publicate sub rubrica 
acesta Redacțiunea nu ia răspunderea.

(Fine.)
Făgăraș, în 2 Octomvre 1896.

Inoât privesce cestiunea învitărei fiș- 
panului și a celorlalți șefi administrativi, 
4-1 deputat vră cu tâtă puterea să faoă 
din ea o grandiosă cestiune și armă politică 
contra mea.

Intr’adevăr e nostim de tot, că toc
mai d-1 Dr. Șerban, care a călcat progra
mul național și a spart solidaritatea Ro
mânilor din Transilvania, alegendu-se din 
ambițiu curat personal de membru al 
parti4ului guvernamental, d-1 Dr. Șerban, 
oare, ca să nu aminteso altele, și așa cu
noscute publicului român, numai chiar dău- 
năcjl a luat parte fără a fi, pe cât sciu eu, 
„special14 consultat și oonsiderat la pri
mirea ou totă pompa a unui ministru un- 
gureso, membru al aoelui guvern maghiar, 
dela care toți Românii eufer cele
mai crâncene persecuțiunl și lovituri, și 
care guvern susține pe fișpanul Bausznern, 
și aprobă tote faptele lui dușmănose față 
4e noi Românii, — în butul tuturor pro
testelor și plângerilor nostre, — di o e 
nostim de tot, oă tocmai d-i Dr. Șerban 
vine acum să dea pe marele naționalist 
și să țină lecții de morală politică na
țională.

Invitarea fișpanului am considerat’o 
de un simplu act de politeță, oare în tot 
locul e obioeiii a se observa la astfel de 
ooasiunl, și comitetul arangiator în ședința 
sa din 19 Septemvre, la care au luat parte 
aprope 20 de membri, a decis invitarea 
chiar și pentru a evita orl-oe suspiționare 
său denunțare, bine soiind, ou oe oohl 
sunt privite și urmărite instituțiunile nos- 
tre oulturale și adunările lor din partea 
guvernului maghiar și a organelor lui. Er 
pentru mine au fost obligătore hotărînle 

comitetului și nu pretensiunile politice ale 
d-lui deputat.

Inzadar te sforțezi, deol, d-le depu
tat, oa prin interpretarea tendențiâsă a ace
lei învitărl, care a fost a întregului comi
tet arangiator, să arunci oât de pu
țină umbră asupra simțemintelor mele na
ționale și a oorectității ținutei mele poli
tice, deoreoe ținuta mea politioă, încă de 
pe timpul când eram funcționar, e cu mult 
mai bine cunoscută, decât ca prin pășirea 
d-tale neînțelăsă în „Vool din public44 s’o 
poți oâtușî de puțin înegri.

Și trebue să resping ou indignațiă 
suspiționarea cuprinsă în vorbele D-tale, 
oă „nu înțelegi complesanța mea față de 
ei44, dedreoe sciu toți pe aici și D-ta încă 
scii forte bine, că niol-odată, niol oând 
eram dependent de ei, nu am cântat 
favorul lor, oi din contră încă oa funcțio
nar am pășit totdâuna pe față contra celor 
din capul comitatului, atât în congrega- 
țiunl, oât și la alegerile munioipale, și 
m’am luptat, după modestele mele puteri, 
cu fapta, cu vorba și cu până oontra lor, 
fâcendu-’ml tot-deuna datoria.

Să mă crecjl, d-le deputat, că nici 
de cum nu formâză un păcat național, 
dăcă nu’țl aocepteză cine-va necondițio
nat tote părerile D-tale, fiă politice, fiă 
sooiale. Se mai plânge d-1 deputat de oreșl- 
care „reoâlă44 din partea mea față de den
sul. Ei bine, d-le deputat, nu te înțeleg, 
oe „căldură14 ai pretins, fiind cu ocasiunea 
aoeea alte persons, âspeți, față de cajl 
eram nu numai eu, dâr chiar și D-ta da
tor, să fim cât să pote de atenți și cu 
căldură, cu atât mai mult, oă D-ta în Fă
găraș nu ești âspe, ci acasă.

In ce privesoe prietinia accentuată 
de D-ta, o dovedesce îndestul deohiara- 
țiunea amintită, nu mai este lipsă de con- 
mentar. Să o lăsăm deci încuroată.

Nu e obiceifi, d-le deputat, pe oât 
sciu eu, ca divergințele dintre prietini să 
se discute său plane să se aplaneze pe 
cale publioistică, și între noi avea cu atât 
mai puțin loc, că discutaserăm deja în per- 
sonă tote cele cuprinse în declarația 
D-tale.

Trebue, în fine, să constat în intere
sul adevărului și aceea, oă prelinsa D-tale 
„întrevenire44 nici un rol nu a jucat și 
niol cât de puțină influință nu a avut 
asupra nepartioipărei fișpanului la ban
chet. Intre mine și fișpanul „întrevenirea“ 
D-tale nici amintită, niol discutată nu 
a fost.

Ași dori să soiu, cari sunt dmenii 
D-tale și câți, cari ar fi părăsit sala os
tentative, pentru-că deși cu toții, eâțl au 
fost aoolo, sunt prietin și am vorbit mai ou 
fiă-care, niol unul nu mi-a amintit așa oeva, 
oeea-ce ca prietini, sigur, ar fi făcut’o.

O singură întrebare ași mai avă: și 
anume să-’ml spui, d-le deputat, că mai 
înainte, când vorbeai privat seu ofioios ou 
fișpanul, ou vice-comitele, ou fibirăul său 
ou alțl Unguri, abstrăgend vorbirile dela 
adunările municipale, vorbit’ai vre-odată 
românesce cu dânșii? Nu te-am prea audit, 
deși eram des la olaltă, ba niol nu o pu
teai face, nesciind fișpanul nici o bobă ro
mânesce.

Ca încheiere îți declar, d-le deputat, 
că nici în privința politică, nici în cea so
cială nu primesc „lecții44 dela nimenea și 
mai puțin dela D-ta.

Dr. Ioan Șenchea.

ULTIME SCIK1.
Budapesta, 7 Octomvre. Fbia, 

oficială publică aatăcjl autograful 
preaînalt, prin care camera magnaților 
și camera deputaților sunt convocate pe 
dflua de 23 Noemvre la ședințe de des
chidere, în Budapesta.

Paris, 7 Octomvre. MM. LL. 
rusesci au visitat astăzi biserica Notre- 
Dame și palatul de justiția. După 
amecjî Țarul a pus petra fundamen
tală la podul monumental, care va lega 
piața Invalizilor cu câmpul Elysbe, 
și prin acesta a inaugurat lucrările 
pentru esposiția din 1900.

Paris, 7 Octomvre. Țarul Nico- 
lae de repețite ori și-a esprimatw/Z- 
țămirea și îndestulirea Sa pentru pri
mirea stălucită, ce I-s’a făcut, și 
după cum se anunță. El va petrece 
încă 24 ore peste program în Paris.

BucurescT, 7 Octomvre. După 
ultimele disposiții, M. Sa Regele 
Alexandru al Serbiei va sosi în Bu- 
curesci Duminecă, 20 Octomvre. 

Regele Serbiei va veni în țâră pe 
la Verciorova, unde va sosi Sâm
bătă, 19 Octomvre, er în capitală 
va ajunge Duminecă, 20 Octomvre, 
Orele 10 dimineța. Suveranul vecin 
va fi întovărășit de d-nii Novacovici, 
primul-ministru și ministru de es- 
terne, colonel Solacovici, șeful statu- 
lui-major,secretarul sexiMilicevici, d-rul 
Iovanovici și mareșalul Rașici.

Teatru german. „Die Goldprobe44 de 
Augier și Sandeau, o comediă cu un ca
racter ce se apropiă mai mult de dramă, 
este o piesă ce desvoltă multă luptă su- 
fletescă și inimă. Ea este scrisă într’un 
mod forte fin și modest cum rar vedl scri
eri francese. De obiceiu îți poți face 
dela începutul piesei o idea despre sfâr
șitul ei: In comedia acâsta însă nu prea 
poți să te pronunți hotărît de întorsătura 
ce o ia pănă la sfirșit.

Esecutarea piesei a fost superbă, 
nici nu se putea alt-fel, fiind rolurile așa 
bine distribuite.

D-1 Neher ș’a desvoltat în acestă piesă ta
lentul sâu dramatic într’un mod de tdtă lauda. 
In genere piesa a fost bine și fin studiată, 
mulțămită și d-lui Regiseur Dieffenbacher, 
care a luat asuprașl rolul greu al mu
și oului Wagner.

Opereta „Der Obersteigor44 de Zeller, 
un buohet de arii și de valsuri pe cari 
Zeller le-a legat cu atât șic laolaltă, avu asâră 
o forte bună reușită. D-rele Eibenschiitz, 
Makesch, Austerlitz și d-nii Rochell, Munich, 
Fischer au esecutat cu succes părțile prin
cipale ale operetei.

AstădI se va da drama în 4 acte „Nor- 
dische Heerfahrta de Henrik Ibsen, er Sâm
bătă se va da opereta „Der Bettelstudent*  
de Milloeker.

DIVERSE
Câte vieți de om a costat regu

larea Porților de fier? Consileriul minis
terial Gonde, oonstatâ, că la luorările dela 
Porțile de fier, de când s’au început, pănă 
la finea anului 1895 sau prăpădit 84 de 
omeni, anume parte prin esplosiunea dina- 
mitului, parte prin înecare. Pe lângă aoeea 
un număr considerabil de lucrători au fost 
greu răniți și mutilați, încât pe totă viața 
au rămas neapțl de a mai lucra. Aceștia 
fiind asigurați vor primi pensiune anuală.

„ALBINA11 institut de credit și de economii-
Filiala BSrașov.

Conspectul operațiunilor în luna Septemvre 1896.
Intrate:

Numărar ou 1 Sept. 1896 fl. 10,439.06 
Depuneri spre fructificare . „ 210,767.31 
Cambii răscumpărate. . . „ 199,134.08 
Conturi curente . . . . „ 15,323.38 
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . „ 10,458.50
împrumuturi pe produote . „ 5160.—
Monetă.......................... „ 5,523.22
ComisiunJ, cupăne și efecte „ 48,029.83
Interese și provisiunl . . „ 7,421.19
Diverse........................... „ 5,354.34
Rimesse........................... „ 3,383.39
Bănci...............................„ 236,029.49

fl. 757,023.79 
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare fl. 224,258,34 
Cambii escomptate . . . „ 107,895.73
Conto curent.......................„ 42,353.92
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.... . „ 28,953.50
împrumuturi pe producte . „ 4480.—
Monetă................................. „ 6,102.84
ComisiuDÎ, cupone și efecte „ 23,689.99
Interese și provisiunl . . „ 1,263.54
Spese și salare...................... „ 1,888.87
Diverse.................................„ 4,490.04
Rimesse.................................„ 2,813.09
Bănci..................................... „ 296,337.64
Numărar cu 30 Sept. 1896 „ 12,496.29

fl. 757?023.79
Brașov, 30 Sept. 1896.

V. Bologa m. p. N. P. Petrescu m. p.
dirigent. adjunct.

V. Uvegeș m. p.
comptabil.

PrODTietar: Dr» Aurel Mure^ianv..

-Redactor responsabil Gregoriu cisaior.
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Cursul pieței Brașow.
Din 8 0ctomvre 1896,

Bancnote rom. Câmp. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.48
Napoleon-d’ori Cump. 9.51 Vend. 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126— Vend.
Mărci germane Cump. Vend.
Lire turcesol Cump. —— Vend.
Scria, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

JJasrsuS 2a bursa dâra Viena.
Din 7 Octomvre 1896.

Renta ung. de aur 4%1 • • • • 122.10
Renta de oordne ung. 4°/0 . • • 99.25

Impr. căii. fer. ung. în aur • 122.75
Irapr. oâ.il. fer. ung. în argint 4t/2°/o 101.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121. - 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.10
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50 
Itnprum. ung. ou premii .... 154.50
Loeurî pentru reg. Tisei și Segedin. 137.75 
Renta de hârtie austr. 101.15
Renta de argint austr....................101.35
Renta de aur austr. ..... 121.80
Losurî din 1860.......................... 144 25
Acții de ale Băneai austro-ungară. 941—
Acții de-ale Băneei ung. de credit. 400.75 
Acții de-ale Băneei austr. da credit. 367.75

Napoleondorî...................., . , 9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.72y2
London vista............................ 119.70

Paris vista.................................. 47.55
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.10
Note italiene.................................. 44.45

gti Am onorea a aduce la cunoștința on. public, că

C<A\i

> ti

ce
se

c> Cu deosebită stimă:

Elias Mayei*
din (D©<llea.

0
Premiat cu dlâgaSome și cu medalia de arar 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.

Vindecă iute ori și ce vătămare a corpului așa ca solclina, 
ma, isclaia, astma și altele.

Durerea de dinți și cap, o alină în cinci minute-
Prețul unei sticle cu instrucția folosirei 1 coronă, 

mai mare 2 corone 40 fileri.
Depou principal în BUDAPESTA la farmacia D. Tordk Joszef 

Kirâly-utcza Nr. 12 și D. Dr. Egger A. Vâczi korut Nr. 17, se mai află la 
tote farmaciile din capitală, și la cele mai multe din provincie cum și la 
Producătorul:

Widder Gyula,
farmacist S.-A.-Ujliely Nr. 'î'l.

Comandele din provincie se efectuezâ punctual.
Se află în ISa’asoV la farmacia D-lor Kelemen Ferencz, 

Ales. Jekelius, Schuster K., Roth V. 1O8O,4-1O.

mare

ren-

sticla

Suntâ a se adresa subscrisei 
admisnsstrafsuinl. In cașul pu

blicării unui anunciu mai mult 
de ©dată se face scădSmârai, 
cape cresce cu cât ptsbsâcarea 
se face mai de multe-orâ.

Admînistr. „Gazeta Trans.“
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