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Alegerile dietale și noi.
înainte cu vre-o <4oue săptămâni, 

vorbind de eventuala disolvare a 
camerei ungare, am efis, că acesta 
pe noi Românii ne importă, după 
cum stau ac|i lucrurile, numai în- 
tr’atâta, întru cât cu ocasia nouălor 
alegeri dietale se ivesce necesitatea, 
de-a ne afirma din nou posiția n6s- 
tră de drept.

Acesta ni-se pare un lucru ne
îndoios, care nici nu mai admite 
discusiune. Trebue să ne afirmăm la 
tăte ocasiunile și în ori-ce împre
jurări.

întrebarea păte fi numai că, — 
în situațiunea cu totul abnormală și 
strîmtorată, ce s’a creat națiunei 
nostre de forța publică — pănă 
unde merge posibilitatea de-a ne 
pute afirma și care pote fi modali
tatea cea mai bună și potrivită, ți
nând cont mereu de posiția escep- 
țională, ba chiar înafară de cadrul 
legilor, în care ne-a impins brutali
tatea nenorocitei politice de desna- 
ționalisare?

Gu aceste întrebări, confrații 
noștri dela „Tribuna1* și dela „Drep- 
tatea“ se ocupă în numerii cei mai 
noi ai numitelor 4iare. Intr’un punct 
ambii confrați convin pe deplin, și 
acesta este punctul principal, care 
se resumă în cuvintele: pănă când 
nu ne va fi posibil să ținem o con- 
ferență națională întrunită pe basa 
vechei nostre organisațiuni, pănă 
atunci este pentru noi valabilă di
rectiva, ce ni-au dat’o conferențele 
anteriore și care, față cu alegerile 
dietale, ne impune resistența pasivă.

In privința modalității de pro- 
cedere în lața actualelor alegeri ge
nerale dietale, „Dreptatea**  este de 
părere, se nu ținem nici un fel de 
întruniri electorale, după ce confe- 
rența delegaților alegătorilor români 
guvernul nu o mai lasă să se întru- 
nâscă. Este destul, cjice numita fOiă, 

dăcă prin organele nostre de publi
citate se va constata, că în urma 
situațiunei, ce ni-s’a creat în mod 
ilegal din partea guvernului, suntem 
legați și de mâni și de piciOre, și 
ca partid național nu ne este dată 
posibilitatea de-a ne folosi de liber
tatea constituțională-electorală.

„Tribuna**  la rândul ei evită de 
a se pronunța asupra punctului pri
vitor la eventuale întruniri electo
rale înafară de conferența delegați
lor, apoi, că nu putem fi abso
lut indiferenți față cu alegerile și 
că pasivitatea trebue să-o și esecu- 
tăm. Cu alte cuvinte, să-o mănținem 
prin activitate cât mai estinsă, căci 
altfel am ușura numai isbânda gu
vernului cu mamelucii săi în cercu
rile românesc!.

In articulul de atțl săptămână 
al făiei nostre am atras și noi aten
țiunea asupra împrejurărei, că de 
astă-dată mai mult ca ori și când 
se vor încerca cei dela putere, de-a 
seduce alegătorii noștri prin intrigi 
și ispite, presiuni și corupțiunl de 
tot felul, ne mai vorbind de forța 
brutală, și a-i înstrăina astfel dela 
solidaritatea națională. Am (jis atunci, 
că suntem cu toții datori a veghia, 
ca uneltirile acestea miserabile să 
nu isbutescă.

In ce privesce basa, pe care 
am stat pănă acuma și trebue să 
stăm și în viitor, cu deosebire dela 
conferența din 1881 încoce, e clar 
și învederat pentru ori-ce Român 
de bun simț, că nici discusiune nu 
păte fi, ca se-o părăsim ori nu, din 
considerațiunl de oportunitate față 
cu volniciile șovinismului domnitor.

Confrații noștri au deci tătă drep
tatea când stărue pentru susținerea 
organisațiunei năstre de partid. Unde 
am și ajunge, decă am începe acum 
se facem, ca conlocuitorii noștri sași, 
concesiuui șovinismului maghiar?

Alta este întrebarea, cum se ne 
putem afirma, în fața alegerilor ge

nerale dietale cu tăte măsurile ile
gale și volnice luate de guvern în 
contra organisației năstre de partid ?

Relativ la acesta se pronunță 
numai „Dreptatea**,  precum vecju- 
răm mai sus.

Nu voim să intrăm acjl în dis- 
cusiunea părerilor emise de confra
tele nostru dela Timișăra cu privire 
la modalitatea afirmărei posițiunei 
năstre de drept. Nu voim, pentru-că 
suntem de părere, că o asemenea 
discusiune, trei săptămâni înainte de 
a se țină alegerile dietale, nu păte 
ajuta întru nimic scopului ce’l ur
mărim: de a ne grupa toți Românii 
asupriți sub steguî național.

Ceea ce trebue să dorim și pen
tru ce trebue se stăruim astăzi este, 
ca să nu avem în vedere, decât ne
cesitatea, de-a ne afirma cu toții, so
lidar și unanim, în modul cel mai 
potrivit, eu totă demnitatea și se- 
riositatea, ce ni-o impune greua 
luptă sub stindardul limbei și al na
ționalității române.

Stegurile române la Orșova și stogu
rile unguresc! la București. A fost mare 
dispută, săptămâna treoută între foile bu- 
cnresoene despre aoeea, ddcă la Orșova a 
fost representat în decorațiunile festive de 
acolo drapelul României oum a fost re- 
presentate stogurile unguresol la împodo
birea orașului Bucuresol pentru primirea 
monarehului nostru.

Cea mai autentică deslușire au dat’o 
în privința aedsta înșiși d-nii miniștri-pre- 
ședințl Banffy și D. Sțurdza. Din declara
țiile acestora resultă clar adevărata stare a 
lucrurilor în ce privesce stegurile.

In ședința camerei unguresol dela 1 
Ootomvre n. o. ministrul-președinte Banffy 
a deolarat în urma unei interpelări a con
telui Apponyi următorele:

„...Mărturisesc, că nici pe cOrabiă, 
nici pe teritoriul festivităților din Orșova 
și nici pe teritoriul din afară n’am văcjut 

alte stegurl, decât de acele in colorile ungu
rești. — Cu câte-va escepțiuril, ce le indioa 
stima și lealitatea din considerațiune față 
cu Regele României și față cu Regele Ser
biei. Pe vaporul, pe care s’au aflat Majes- 
tățile Lor au fost puse pe lângă strâgul 
domnitorului nostru, și pe lângă stegurile, ce 
purtau colorile Regelui românesc și serbesc, 
forte multe stăgurl unguresol și era puse 
la looul lor și pavilidnele comerciale. Pe 
oelalalte corăbii au fost arborat, pe lângă 
pavilionul oomeroial, pretutindeni și stegu 
ungureso".

D-l D, Sturdza în ounosouta deola- 
rațiă, ce a făcut’o la Sinaia coresponden
tului dela „Pester Lloyd" flioe:

„...Multele sute de Maghiari, cari 
s’au postat cu oooardele lor naționale îna
intea palatului ambasadei, niol o clipită 
n’au avut măoar oel mai mio prilegiu de a 
se plânge de intoleranța națională. Nenu
măratele stegurl unguresol, ce fâlfăiau pe 
strade au fost respectate, ceea-ce sciam 
dinainte..."

Vorbele d-lui Sturdza le-a confirmat 
și mai mult oontele Kalnoki, declarând 
oătră omul de încredere alui „Egyetertds": 

„Ministrul-președinte Sturdza s’a în
grijit cu un tact fin, pe care trebue să îl 
recundsoem oa cjiariștii maghiari, cari au 
fost la Bucuresol, să nu se plângă de ni- 
mio. Pe lângă colorile casei împărătesei, pre- 
tutindenea au fâlfâit, sUgurl ungurești...*

Șovinismul maghiar și conferența Sa
șilor. „Kronstădter Ztg.", organul Sașilor 
„vercjl* 4 de aici, a fost critioat aspru în 
câți-va articull hotărîrea comitetului cen
tral săseso, după oare convocarea „Saohsen- 
tag“-ului să se abată de astă-dată dela o- 
biclnuita formulare și se se dioă într’ensa, 
oă sunt invitați toți alegătorii dietall din 
fundul regesc de odinidră, cari stau pe basa 
programului săsesc, fără deosebire de con
fesiune și naționalitate. De aoeea „Kr. 
Ztg.**  a numit conferența astfel convocată: 
Sachsentag internațional11 ?

Intr’un artioul polemio privitor la 
viitorea conferență, „Kronstădter Tageblatt**  
cțiarul Sașilor moderați din loc, răspunde 
colegilor săi dela „Kr. Ztg." în mod destul 
de oaraoteristio.

ț)ice „Kronst. Tagbl.**,  oă în aoea 
formulare nouă a convooărei privesce nu-
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fifiela teatru.
(3) (Urmare).

Și acum să ne întdroem la piesa 
ndstră.

Ne puseserăm întrebarea de este ore 
potrivit acest subieot pentru o dramă?

Printr’o preluorare măiastră, căutând 
a sodte în evidență momentele într’adevăr 
tragice — și aici trebue să spunem, oă în
țelegem vorba „tragio" în sensul estetio al 
cuvântului, 6r nu în oel vulgar, care e 
echivalent cu „trist" — și a pune în luptă 
deauna nisoe oaraotere tragice, pdte s’ar fi 
putut crea o dramă bună din acest subieot; 
judecând însă după modul de preluorare al 
lui Haas, drama „Das Recht**  oade în oa- 
tegoria numită de noi „novelă dramatică*.

Printr’aoesta n’am spus încă, că Haas 
a creat o bună novelă dramatică. Chiar 
dincontră ne vom nisui să arătăm, că pre
lucrarea lui e defeotudsă.

Mai întâia i-s’ar putea face imputări 
în privința unității în dramă. Eroul lui : 
Ziegler, e oa în cele mai multe drame de 
acest soiu o păpușă în mâna sorții. Un con

damnat pe nedrept de alții, eliberat de 
alții, un om care nu să luptă și nu potă 
lupta. Chiar personalitatea aodsta faoe oa 
să nu pdtă figura de un erou în înțelesul 
strîns tragic. In viață obvin însă asemenea 
oasuri, deol unui novelist dramatic îi e per
mis a le întrebuința. Și de s’ar fi ținut de 
acest erou pănă la sfîrșit, nu i-am imputa 
nimic, decât că prea sămănă mult cu Tho
mas Leer din piesa „Sohuldig" („Vinovat") 
de R. Voss. Ddr Haas mai are și un alt 
erou, este advooatul Hellmuth Werner, oare 
într’adevăr luptă contra „universalului**  oare 
pentru ținta sa iuridioă, de a scăpa pe 
aoest om de a oărui nevinovăție e convins, 
perde tot oe a avut mai soump pe lume, 
pe iubita sa. Aoăstă persdnă e desorisă în- 
tr’un mod viu, pe alocurea măiestru chiar 
și ou putere într’adevăr dramatică, așa oă 
ou oât piesa progresdză, el câștigă rol mai 
mare, devenind un al doilea erou al piesii. 
Avem ddr doi eroi descriși cu totul într’alt 
mod, deși ou aceeași iubire, de cătră autor. 
Aoesta îngreuneză pieBa, faoe să sufere 
unitatea în ea. Și cât e de greu a descrie 
doi eroi într’o piesă, o arată mai bine 
„Regele Lear" de Shakespeare, unde Lear 
și Gloster sunt doi eroi, unde, deși geniul 

marelui Brit a putut să susțină o unitate 
deplină, sufere piesa întrdgă pe contul ei, 
așa că „Regele Lear" nu e una dintre oele 
mai bune ale lui drame.

Un alt defect a lui Haas e înfundarea 
piesei cu episode și cu personalități nefolo- 
sitore. „Un condamnat pe nedrept**  — ătă 
în 4 cuvinte motivul piesei întregi. Cât de 
mult ne-am sili să mai spunem ceva, nu 
putem. Cel mult să mai pote adăoga: „și 
un advooat, care face tot posibilul să îl 
scape". Aoesta e însă prea puțin pentru oa 
să umple o sără de teatru. Ce e ddr de 
făcut? Hai să'umplu golul în timp ou alte 
persăne, cari apoi orează episdde, și cari 
să vor putea aduce în legătură cu perso
nale prinoipale ale piesei. Așa îșl va fi cps 
Haas, și nu-i nimic mai ușor decât a mai 
aduce vre-un văr seu vre-o amantă, vre-o 
slugă eto. pe soenă. Și dtă că fiă-care din 
persone mai are pe câte oine-va. Mai în
tâii! e Ziegler, care are pe sluga Cari și 
pe iubita sa Elsbeth. Cari a fost asasinul, 
el are și rol în piesă. Elsbeth nu e ohiar 
neoesară în piesă, dăr episodul din aotul II, 
unde ea cade în ghenunchl înaintea pro
curorului, cuvintele ei oari răpeso după sine 
și pe Werner, sunt frumdse, soena e atin- 

gătore și nu strioă impresiunea totală. Să 
răsbună amarnic însă sdrtea pe ea în actul 
ultim, unde e adusă numai oa o păpușă, și 
trebue să stea un sfert de dră pe soenă 
fără să 410^ un ouvent, oi rolul ei întreg 
e să dea din oap când o laudă toți, și să 
sprijindsoă pe Ziegler oând aoesta oade 
odată obosit pe scaun. Ddr pentru Dumne- 
4eu! Nu să cugetă un astfel de dramati- 
oian și la actori de loo? Ce-au păoătuit 
sărmanii oa să fiă ei osîndițl a să prefaoe 
în nisoe păpuși de marionetă ?

De Ziegler să leagă deol 2 persdne, 
ne mai amintind pe slugi, veoinl, dootor, 
oomisar eto.

Advocatul Werner e tînăr și are o 
iubită. Ce e mai ușor și probabil decât oă 
tinerii să fiă și amorezați? Ea nu pdte însă 
să fiă presentată așa numai fără niol un 
rol. Rolul ei e, oa ea să fiă oausa la neno
rocirea advocatului, oare iubind’o, iubind 
însă și dreptatea, e silit s’o părăsdsoă în 
cele mai crâncene zvîoniri de inimă. Ea 
mai are însă și un alt rol: are un tată, 
care e proourorul suprem și protegiatorul 
lui Werner. Etă motiv de a umplea un aot 
ou aste episdde nefolositdre, să ne arăte 
oum a domnit frumosa înțelegere între ei, 
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mai un act de preoauțiune... Oel oe nu 
trăesoe numai în utopii trebue să soie, că 
șovinismul maghiar e o putere mare, înain
tea căreia trebue să se plece și miniștrii... 
Vai de aoel ministru ungureso, oare nu ar 
faoe icl-colo câte-un compliment șovinis
mului...

„Este ore“, oontinuă numita fâiă, „față 
cu aoest șovinism luoru așa de neauZit, 
dâoă noi dăm convooărei la „Sachsentag“-ul 
nostru o formulare, care-i ușurâză mi
nistrului de-a ne permite adunarea ? Trebue 
să ne gândim numai, că el (ministrul) având 
cașul de precedență al conferenței române 
pote să fiă luat de scurt și întrebat de 
fiă-care interpelant sacsofag: de ce per- 
miți Sașilor oeea oe ai întercjis Români
lor ?“...

„Dâoă dâr noi dorim prevenire din 
partea ministrului — și am fi nebuni dâcă 
n’am dori acesta, — atunci trebue totuși 
să nu-i îngreunăm aoâstă prevenire, ci să 
i-o ușurăm".

Mai olar, decât așa, nu s’a putut es- 
plioa din parte destul de competentă stra
nia formulare a convooărei din oestiune. 
Sapienti satis.

Țarul în Paris-
La prâncjul festiv, dat în 6 o. sera 

de cătră președintele Faure în palatul 
Elysâe în onorea Țarului, președintele re- 
publicei ținu următorul toast:

„Primirea ce a salutat intrarea Ma- 
„jestății Vostre în Paris, V’a dovedit 
sinceritatea sentimentelor a căror es- 7J

„presiune am ținut să o primiți, punând 
„pioiorul pe pământul Republioei.

„Presența Maiestății Vostre printre 
„noi, a încheiat în aolamațiunile unui 
„popor întreg, legăturile ce uneso cele 
„două țări într’o activitate armoniosă și 
într’o încredere mutuală în destinele lor.

71

„Unirea unui imperiu puternic și a 
„unei republioe laboriose au putut să 
„esercite deja o aoțiune bine-făcătore 
asupra păoii lumii. Întărită printr’o fi- 
„delitate dovedită, aoâstă unire va con
tinua să răspândăscă peste tot ferioita 
„sa influență.

„Interpret al națiunei întregi, re- 
„înoesc Majestății Vostre urările ce fa- 
„oem pentru mărirea domniei Vostre 
„pentru ferioirea M. S. Impărătese și 
„pentru prosperitatea vastului imperiu, 
ale cărui destine sunt în mânile Ma- 

„jestății Vostre.
„Fiă-ml permis să mai adaog cât de 

„mult a fost mișcată Francia de graba, 
„ou care Majestatea Sa imperială a bine
voit să satisfacă dorințele Sale; gra- 
„țiăsa Vâstră ședere va lăsa în țâra nos- 
„tră o amintire neștârsă.

și oum discordia i-a despărțit și apoi ârășl 
1/ aot este umplut cu împăoarea. Dâr să 
nu uităm, oă Werner a avut și el un tată 
și acest tată va fi avut amici, — nu-i destul 
atâta ca să se potă aduoe pe scenă și 
vre-un astfel de amio î Și âtă-1 pe Mr. 
Georg Smith amerioanul — care ne face 
să și zîmbim câte-odată —. că vine și el, 
ca un „deus ex machina", ohiar unde să 
simte vre-un gol, și începe să-și istorisâscă 
viața sa, juoând și rolul de împăcător.

Să nu uităm însă, că și actul al III-lea, 
oare pe lângă oel dintâiu pus, ar fi putut 
forma piesa, încă ar fi eșit prea sourt nu
mai ou dialogul lui Werner și al lui Ziegler. 
Cine ar putâ să-1 umple, oăcl aid ne aflăm 
în temniță, care-i înouiată publicului, în 
care s’ar afla pâte vre-un prietin sâu vre-o 
mătușe bătrână ? Caută și vei afla — și âtă 
un temnicer bătrîn — o așa disă persână 
comică. De mult asistă în dramaturgie usul 
de a aduce în tragedii și câte o persână 
comică. II aflăm la Shakespeare și mai bine 
în „Hans Wurst" din vâoul XVII și XVIII 
prin piesele germane. Un astfel de „Hans 
Wurst" e și aoest temnicer. Glumele lui 
nesărate fac să trâcă vremea, și la eșire să 
nu potă unul și altul să dică: „D’apoi plă- 
tit’am eu loo în teatru oa să se gate așa

„Ridic paharul meu în onârea M. 
„S. împăratul Nioolae și a M. S. îm
părătesei Alexandra-Feodorowna".

Toastul Țarului îl publicarăm ieri.
După prântj a urmat o reoepțiune în- 

ohisă. Mulțimea staționată în împrejurimea 
palatului aolama neoontenit. Strigătele de 
„Trăiască Țarul și Țarina", „Trăiâscă Faure", 
„Trăidscă Rusia și Francia" isbucneau și 
sunau oa mugetul tunetului.

Intr’aceea orașul era luminat în ade
văr feerio. Focul de art'noii era magnifio 
și răpea cu desăvârșire publioul. Din vâr
ful turnului Eiffel cădea o gigantică cas- 
oadă de foc, având la vârf de două ori 
lărgimea turnului. La o înălțime se aprin
dea un uriaș „dome Georges" ; în vârf un 
vultur ruseso, făcut din lumini eleotrice, 
îșl întindea aripele asupra Parisului. Piesa 
aoâsta fu salutată cu aclamațiunl formi
dabile.

Păreohea imperială rusâsoă nu putu 
să asiste la aoâstă priveliște încântătâre, 
oeea ce a produs mare regret.

La 9 bre și jum., Țarul, Țarina, Pre
ședintele, d-na Faure și invitații pleoară la 
Opera Mare, străbătând Trocadero, Oours- 
la-Reine, piața Concordiei, stradele Rivoli, 
Castiglione și Paix.

Etă programa representațiunii: 1) Im
nul ruseso, cântat de toți artiștii. 2) Uver
tură : bucată simfonioă (Saint-Saens). 3) Al 
doilea aot din Sigurd, de Reyer, cântat de 
d-na Rose Caron și d-nii Alvarez și Re
naud. 4) Entr’aote : Meditațiunea din Thaîss 
de Massenet. 5) Divertisment din primul 
aot al Korriganei, de Widor, danțat de 
d-na Rosita Mauri.

Representațiunea a durat o oră și ju
mătate. Orohestra a fost dirijată de d-nii 
Saint-Saens și Reyer.

In diferite punote ale Parisului se 
ținură serbări populare.

*

piua de alaltăerl fu destinată visită- 
rei clădirilor monumentale din Paris. In 
oartierul latin, pe bulevardul Saint Ger
main, și pe bulevardul Invalizilor păreohea 
imperială rusâsoă fu intimpinată ou acla- 
mărl frenetice.

Mai întâi fură visitate oatedrala Notre- 
Dame și palatul de justițiș. La Panteon, Ța
rul și Țarina salutară grațios pe studenții 
postați acolo, apoi, conduși de căpitanul 
Carnot, se coboriră în criptă, unde lângă 
cosciugul fostului președinte Carnot înge- 
nunohiau dâmna Carnot cu doi oopilașl ai 
săi. Țarul adresa oâte-va cuvinte cătră vă
duvă și copii, și depuse apoi o ounună mi
nunată de rose, orohidee și lauri pe cos
ciug. înaintea cosciugului lui Victor Hugo 
Țarul pleoâ capul.

La ârele 11 și 30 Majestățile rusesc! 
visitară Domul Invalizilor, unde er.’u adu
nați o mulțime de generali. Mai întâiQ păși 

iute?" Ba e și un episod legat de aoâstă 
persână, anume aoela, când cei doi oonașl 
sar asupra lui să-1 omore și Ziegler îl eli- 
berâză. Prin aoest episod să aduoe ore-oum 
și deslegământul piesii, dându-se pe față 
adevăratul asasin. Ea dă însă totodată oca- 
siune lui Haas, oa să pună în gura lui 
Ziegler, după ce aoesta omoră pe ocnaș, 
ouvintele: „Aouma sunt uoigaș", cari sună, 
așa de frumos — pentru cei oe n’au vâc|ut 
piesa „Sohuldig“ de Voss, unde actul ultim 
să învârte în jurul astor cuvinte.

August Strindberg, dramaticianul șve- 
diez, despre care am amintit deja, a pus 
în fruntea dramei sale: „Domnișâra Julia", 
o introducere fârte instructivă, pe oare o 
recomandăm ou insistență orl-oărui iubitor 
al teatrului să o oetâsoă (a se vedâ „Uni- 
versal-Bibliotek" Nr. 2666).

Deși noi nu suntem pe deplin de 
acord ou cele susținute de el, totuși în 
multe privințe trebue să-i dăm dreptate. 
Nepermițându-ne locul aici a ne estinde 
mai pe larg asupra cestiunei, promitem a 
o releva ou altă ooasiune, mai probabil 
oând va fi vorba de Strindberg sâu de piesa 
lui Șohnitzler: „Liebelei".

(Va urma.) S©X. Tîl.

Țarul la mormântul lui Napoleon, și stete 
cât-va timp adâncit în tăoere înaintea lui.

După amâcjl bubuite de tunuri anun
țară sărbarea cea mai însemnată, adecă 
punerea pietrei fundamentale la podul-Alexan
dru. Țermurii Seinei ofereau un aspect ad
mirabil; tribunele oonstruite pe țermurul 
drept erau ooupate de tot ce Franoia po
sede mai însemnat în politică, artă, soiință 
oomeroiu și industria. Mai mult străluceau 
uniformele generalilor și diplomaților, oos- 
tumele orientale bogate ale notabililor al- 
gerianl și togele judecătorilor.

La 2‘/2 ore împăratul și împărătâsa 
părăsiră ambasada rusâsoă pentru de-a 
merge la serbarea dela podul-Alexandru. 
O mulțime imensă de popor aolama păre
ohea imperială pe tot parcursul drumului. 
Ajunși la looul destinației, Țarina fu salu
tată de fetițe tinere, cari îi întinseră bu- 
ohete de flori. Țarul după-ce cobori din 
trăsură, asoultâ mai întâi o odă compusă 
de Munet în onorea sa, apoi fu rugat de 
oătră ministrul de oomeroiu, ca împreună 
ou președintele Faure să pună piatra fun
damentală la pod, și prin acâsta să inau
gureze marele op al civilisațiunei și al pă- 
cei ; și să permită oa împărătâsa să ia asu- 
pră-șl patronatul. împăratul și împărătâsa 
plecară capul, și subscriseră documentul 
respectiv. Apoi Țarul și Faure luară în 
mâni polonicul (lingura zidarilor), unseră 
piâtra fundamentală cu cement, și deteră 
prima lovitură ou ciocanul.

Intre nesfîrșitele manifestațiuni ale 
mulțimei, Țarul și Țarina pleoară apoi la 
monetăna de stat, unde visitară diferitele 
ateliere, și unde li-se predete o monetă bă
tută în presența lor.

Dela monetăriă părechia imperială ru
sâsoă merse la Institutul de France, pentru 
de-a asista la o ședință festivă. Președin
tele bineventâ pe Maj. Lor, reamintind vi
sits lui Petru oel mare. Apoi Uoppee oeti o 
o odă oompusă în onârea părechei im
periale.

Dela institutul de Franoe Majestățile 
rusesol pleoară la Otelul de Viile, aolamațl 
de publio ou uu entusiasm, care mereu se 
potența. înaintea otelului, oare era feerio 
iluminat, se aflau postate pe o estradă mai 
multe coruri și orohestre, cari la ivirea Ța
rului și a Țarinei intonară imnul ruseso și 
apoi Marseilesa. Președintele Faure întinse 
brațul împărătesei și conduse părechia im
perială la looul de onore. Mulțimea isbucni 
în strigăte entusiaste, trupele presentară 
armele, trompetele și tobele începură a 
suna, și președintele Baudin, înoungiuret de 
consilierii municipali, bineventâ pe Țar. 
Țarul mulțămi și apoi întră, însoțit de Ța
rina, președintele Faure și de suită, în sala 
Prevost, unde corul operei, al conservato
rului și musioa gardei republicane intonară 
imnul ruseso. După visitarea șalelor splen
did deoorate, se înoepu ooncertul, care dură 
pănă la ârele 6, când Maj. Lor, împreună 
ou
Iul

președintele Faure, se întârseră la 
ambasadei. ‘

ots-

Mișcări electorale.
Un apel cătră oposițiă maghiară. Or

ganul „partidei poporale11, „Alkotmâny" 
nu se îndoesoe, oă „spre oea mai mare rușine 
și infamiă a țărei, „liberalii1* vor conduce 
alegerile ou săvârșirea oelor mai mari 
atrocități11. In prevederea aoestora, amintita 
foiă publică un apel nu numai cătră soții săi 
de prinoipii, oi oătră toți bărbații din opo- 
siția maghiară, rugându-i, ca despre tote 
ilegalitățile ce se vor săvârși ou ocasiunea 
alegerilor să ia proces verbal, pe care 
să-1 subsorie cât mai mulțl și, dâcă e de 
mare importanță, să-1 autentifioe și prin 
notarul public. Tâte aoeste prooese verbale 
să se trimită apoi redaoțiunei „Alkotmâny", 
oare, după-oe vor trece alegerile, le va 
traduce în iote limbile europene, le va tipări 
în broșură și le va răspândi pe întreg conti
nentul „peDtru ca să vadă statele civilisate 
ale Apusului la ce măsuri nerușinate și jos
nice reourge sistemul liberal din Ungaria, 
numai pentru oa să se țină și mai departe 
la putere".

*

0 Ordinațiune cătră comitate. Mi
nistrul ung. de interne Perozel a adresat 
în causa alegerilor o ordinațiune cătră ad
ministrațiile oomitatelor. El cere, ca ad
ministrațiile oomitatelor să ia de timpuriu 
măsuri, oa în deoursul mișoărilor electorale, 
oum și în deoursul alegerilor, să se evite 
agitațiunile anti-patriotice, faptele ilegale, 
neorânduelile și turburările, âr deoă totuși 
s’ar ivi, să fiă imediat suprimate și autorii 
lor pedepsiți ou rigâre. Se’nțelege, măsu
rile acestea privesc pe oposițiă, corteșii 
guvernamentali îșl au farmeoul lor, oare 
faoe să nu se prindă de ei asemeni po- 
runol.

Voci francese și străine asupra visitei 
Țarului în Francia.

„Stă ele" vorbind despre toastul Țaru
lui ținut în Elysâe aooentuâză cuvintele 
„legăturile ce ne unesc", Zicând, oă între am
bele guverne esistă mai mult decât numai 
Simpatii naturale.

„Journal" asigură, oă toastul Țarului 
va liniști spiritele îngrigiate, deârece el a 
deolarat în mod oficial, oă Rusia și Fran
oia se înțeleg.

„Evenement" și „Petit Parisien" afirmă, 
oă aoum alianța ruso-franoesă este definitiv 
încheiată.

Piarele republicane mulțămeso împă
ratului Rusiei pentru visitele făcute preșe
dintelui senatului Loubet, și președintelui ca
merei Brisson.

„Intransigeant" Zice, oă poporațiunea 
e aoeea, care subscrie alianța, și o va soi 
și apăra la oas de lipsă.

„Standard" deolară, că împrietinirea 
Franoiei cu Rusia e privită cu indiferență 
din partea Angliei, deoreoe între aoele pu
teri și între Anglia nu esistă nicăirl o duș
mănia din oausa intereselor.

„Daily News" spune, că miniștrii fran- 
oesl de repețite-orl au folosit și folosesc 
cuvântul „aliance", pănă oând oolegii lor 
rusesol niol-odată.

*
„Kblnische Zeitung" deduce din toas- 

tele ținute în Elysâe, oă de sigur esistă 
între Franoia și Rusia convenției în scris, 
și că alianța aoestor două state, oa și tripla 
alianță, nu e ofensivă, oi numai defensivă.

„Hamburger Nachrichten" din potrivă 
nu vede în nimio, că ar esistă o alianță 
între Franoia și Rusia. Faure a vorbit nu
mai de „union", ceea-oe e cu mult mai puțin 
deoât „alliance".

*

In cerourile diplomatice din Viena s’ău 
comentat viu toastele din Elysâe, și s’a re- 
maroat, că în acelea de loo nu s’a folosit 
cuvântul „alliance". Dealtmintrelea aminti
tele oerourl sunt de părere, oă susținerea 
păcei nu depinde singur dela Țar, și enun- 
oiările acestuia niol-deoum să nu neliniș- 
tâșoă pe nimeni.

*
Cerourile competente din Berlin ju

decă forte reoe asupra celor ce se petreo 
în Paris. Un politician german susținu, că 
întrevederile dela Viena și Breelau dau un 
eohivalent potrivit pentru festivitățile dela 
Paris. Nu se scie, dâoă nu se va subsemna 
în Paris vr’o alianță stabilă, în tot cașul 
însă ea nu va schimba situația generală în 
Europa.

O voce ceMcă.
Organul partidului Cehilor tineri, 

„Narodni Listy" publioă un artioul eșit din 
până cunoscutului deputat și membrn al 
delegației, Evm, asupra visitei împăratului 
Franoiso Iosif în România.

După oe arată cum prigonirile siste
matice de maghiarisare, dâr fără nici un 
resultat au trebuit să amărasoă întrâga na
țiune română și după-ce spune, oă Ma
ghiarii au provocat răsboiul vamal cu Ro
mânia, dâr și-au greșit oalculul, căci Aus
tria industrială a plătit cheltuelile îngâm- 
fărei maghiare; oă Meghiarii au vrut ohiar 
să împingă monarchia într’un răsboiii cu 
România, dârjoontele Kalnoki n’a oedat, aces
tui dor, din care causă Ungurii șl-auși răsbu- 
nat asupra lui, precum și-au fost răsbunat 
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mai înainte asupra contelui Goluohowski, 
dep. Eim continuă așa:

Avântul României nu pote fi stânjinit; 
regat independent, ea pote trimite pe câm
pul de răsboifi 150.000 ostași, er posiția ei, 
deși forte grea și espusă, totuși este forte 
importantă. Inoungiurată pe de o parte de 
cătră Rusia, ea totuși formâză o barieră în 
calea acesteia spre Constantinopol, împe- 
deoând tot-deodată însă și mersul înainte al 
Austro-Ungariei în Balcani. Nu-i vorbă, 
Rusia are posiție mai avantagiosă, fiind că 
are oalea spre Constantinopol deschisă pe 
Mar9 și acjl, date fiind raporturile prieti- 
nesol cu Bulgaria, calea acesta este și mai 
sigură.

In Austria trăeso 3 milione de Ro
mâni ; der Ardealul este oa și o fortificație 
naturală de munte, al cărei glacis îl for
mâză șesurile regatului român, care astfel 
se află între două foourl și într’un resboiă 
eventual ruso-austriac va ave o importanță 
estra-ordinară.

Foile din Viena consideră drept lucru 
evident și firesc, că România se alipesce 
la tripla alianță, și aotuala călătorie a îm
păratului la BucurescI le întăresoe în a- 
câstă credință....

Politica minții și a egoismului sănătos 
a pus, în ultimul răsboift ruso-turo, Româ
nia alăturea cu Rusia, și e lucru incontes
tabil, că armata română a adus Rusiei la 
Plevna servicii însemnate. De aceea nu 
este esolus, că abstrăgend chiar dela iden
titatea religiunii, Românii în 6ra deoisivă 
erășl vor căuta la Rusia, precum și esistă 
printre ei într’adevăr un partid, oare e 
oonsciu, că cea mai periculosă politica pen
tru România ar fi dușmănia față cu Rusia.

Dinastia Hohenzollernilor va trebui se 
se acomodeze voinței națiunii. Hohenzol- 
lernii de pe tronul României vor fi siliți a 
urma o politică întoomai așa, cum a ur
mat-o casa de Savoia, 150 ani de-arândul, 
între Spania și Franoia, er mai târziu 
între Franoia și Austria. Posiția aces
tei dinastii era interoalată, ca și astăcjl' 
a României, între două puteri mari; de 
aoeea casa de Savoia înolina acum cătră 
una, aoum cătră cealaltă și de loc nu pre
geta a-șl schimba iute frontul, când o ceru 
aoâsta folosul ei.

Impărătâsa Maria Teresia, lăuda mult 
înaintea oanoelarului său, contele Kaunitz, 
însușirile oele bune ale regelui contimpo
ran al Sardiniei, dâr Kaunitz a răspuns, 
că are ou totul altă părere despre politica 
lui Carol Emanuil III. El sorise împără
tesei, că după judeoata sa, regele Sardiniei 
este în posesiunea tuturor virtuților, pe 
care ’i-le atribue împărătâsa, și „dâoă n’ar 
fi afurisita de istorie, ar pută fi și un om 
cinstit11. Tot asftel României, încungiurate 
de cătră două puteri mari ou armate tot 
mari, nu șl permite „afurisita de istorie11 să 
fiă oinstită.

Noi nu credem, că Regele României, fiă 
chiar și un HoheDzollern, ar voi și ar pută 
să se angagieze prea mult pentru tripla 
alianță; ș1 în acestă privință nu va putea 
schimba nimio, nici o revistă a armatei 
înaintea ochilor șefului statului-major aus- 
triao.... Prin aoăstă nu vrem să 4'O0m, că 
România se va alătura de sigur pe partea 
Rusiei. Ea va urma o politioă de ocolire, 
va amâna mereu deoisiunea sa; și numai 
după resultatele luptelor de pe rîul Vistula 
se va decide definitiv, pentru cel oe îl iu- 
besce mai mult: Austriaol ori Ruși...

Statele mici, în veoinătate periculosă, 
trebue să urmeze o astfel de politioă. Să 
ne aduoem numai aminte de Bavaria și 
Saxonia: ele se aliau mai ou Svedezii, ma: 
cu împăratul, ba ou Franoia, ba ou Aus
tria. Și cine crede la sigur, că armata ro
mână face parte din tripla alianță, ori că 
e alăturată la armata Rusiei, pote să se 
înșele tare.

Cei din Petersburg nu pun mare pond 
pe România în resolvarea chestiunilor mari 
ale politicei internaționale: ei nu se tem 
de densa. Ba și la Berlin, în ciuda înru
dirii ambelor dinastii, oerourile politice 
judeoă ou multă reserva despre înore- 
derea ce s’ar putea pune în România 
.într’un răsboi eventual. Pentru-oe tocmai 

cei din Viena, și în primul rend contele 
Goluchowshy privesc România cu atâtea 
ilusil, nu putem pricepe. Căușele neînțele- 
gerei au rămas și după visită; și nici un 
ord, fiă chisr și al Stelei României oon- 
ferit lui Bânffy ori Badeni, nici o distincție 
acordată contelui Goluohowsky nu va as
cunde asuprirea Românilor in Ungaria și Ar
deal. Românii din regat le văd și le aud 
aceste prigoniri, ăr guvernul românesc nu pole 
simplu ignora sentimentele națiunii.

De aceea, călătoria împăratului aus
triac în România nu este aeoât o simplă 
episodă, oare va îndrepta relațiunile comer
ciale, der’ in politica orientală nu va pricinul 
nici o schimbare considerabilă și durabilă. Căci 
pe de o parte, Maghiarii nu vor înceta a su
gruma pe Români, er’ pe de altă aceștia nu 
vor renunța la pretensiunile lor... Guvernul 
și dinastia din România stau sub influența 
„afurisitei de istorii11, și influența asta nu 
o pot șterge niol un fel de festivități de 
ourte, nici un fel de entusiasm momentan 
al oapitalei.

De acea e bine, ca să păstreze orl-și- 
cine o dosă bunicică de sceptioism sănătos 
cu prelegiul actualei reconcilieri austro-ro- 
române, soepticism, care niol odată n’a fost 
mai justificat ca în acest oas.

Nou abonament
la
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Amănunte dela primirea Țarului în 
Francia.

Se dice, oă nicl-odată Parisul n’a 
oferit un aspect atât de imposant și feerio 
ca aoum cu ooasiunea primirei Țarului Ni- 
oolae II. Deoorațiunile stradelor și străluci
rea uniformelor forma o ioână fascinătăre. 
Țarul fu adânc impresionat de aspeotul 
pompos mai ales pe piața Etoile, pe câm
pul Elysâe și pe piața Concorde. Ceea oe 
se petrecu însă pe oalea de 6 ohilometri 
dintre otelul ambasadei rusesol și biserioa 
rusâsoă e aprope nedesoriptibil. Martori 
ooularl spun, oă un milion de âmenl se în
grămădi aoi ooupând nu numai întrâgă 
stradă și ferestrile precum și baloânele oa
selor, oi uroându-se pe stîlpii cu decora- 
țiunl, pe scări, pe ooperișele caselor, pe 
arbori și grilage. Cuirasierii de abia puteau 
străbate prin mulțime.

*
Escorta, care incungiurâ trăsura Ța

rului, și o oonduse dela gară pănă la am
basada rusâsoă, era splendidă. Mai multă 
sensațiă produse șvadronul de ȘpahiiI și 
grupa oălăreților nobili tunisianl, cu îm
brăcămintea lor fantastică aooperită cu aur 
și pietri soumpe. Țarul și Țarina ocupară 
fondul calesei â la Daumont, âr președin- 
t-le Faure ședea vis-a-vis de ei.

*
La sosirea MM. LL. rusesol la bise

rioa rusâsoă se produse un incident. Caii 
înhămațl la trăsura Țarului se speriară și 
se înouroară în hățurile lor. Prin aoesta 
oalâsa fu împinsă la o parte, așa oă obra
zul Țarinei fu atins de ramii arborilor. Nu
mai cu greu se putu restabili ordinea.

*
Ou ooasiunea presentărilor din palatul 

Elysee Țarul se adresă cătră Ribot cu ur- 
mătorele ouvinte :

— „D ta ai fost în 1891 ministru?
Ribot mișca afirmativ din cap. Țarul 

făofi apoi observarea :
— „ Acela au fost începutul !u
La oe Ribot răspunse:
— „A fost începutul unor mari eveni

mente11.
— „Așa este“ adaogă Țarul zimbind.

*

In îmbul4âla grâsnioă, oe se isca în 
tot locul unde apăreau Țarul și Țarina, se 
întâmplară mai multe nenorociri. Astfel pe 
piața dela operă mai multe femei leșinară 
și mulțl primiră contusiunl; înaintea Tui- 
leriilor un individ oăflu pe grilajul grădi- 
nei și se înțepă-, un banoher fu omorît de 
un oal; alte trei persone fură strivite și 
omorîte pe strada spre ambasada rusâsoă. 
La otelul de Viile se năsou așa o îmbul- 
flâlă, înoât mai multe persone, între oarl și 
doi agențl polițianl fură răniți greu.

Uf

Se asigură, că Țarul a fost fârte în
cântat de primirea oe i-s’a făcut pretutin
deni în Paris, așa că Marți, după sosirea 
la ambasada rusâsoă, strînse mișcat manile 
președintelui Faure, (Țcendu-i :

— „Nu m’am așteptat la așa o pri
mire. Ce oraș e Parisul aoesta! Ah, eu 
iubeso din inimă pe FraucesI 1“

La punerea pietrei fundamentale a 
podului-Alexandru, Țarul să fi esclamat:

— „Am foBt în Austria, Germania și 
Anglia, der nioăirl n’am dat de un astfel 
de entusiasm. M’am așteptat la o primire 
imposantă, dâr primirea aoâsta întrece tote 
așteptările11.

SC^ILE ȘILEL
— 27 Septemvre.

Autograf preaînalt datat fals. Auto
graful preaînalt privitor la convocarea ca
merei, după cum este publioat în foia ofi- 
oiosă ungurâsoă, este datat din Budapesta 
la 7 Octomvre. „Alkotmâny“ 4io0, oă acâstă 
dată este falsă, deore-oe în timpul datărei 
autografului Maiestatea Sa nici nu se afla 
în Budapesta. „Așa-dâră este clar11, adauge 
numita f6iă, „oă br. Desideriu Banffy, mi- 
nistru-președinte ungureso și membru al 
„Casinei Naționale11, cu știința și voința a 
făcut să subscrie un neadevăr. Câtă lipsă de 
oinste se reoere pentru a săvârși astfel de 
fapte, lăsăm să judeoe oetitoriiu, 4ioe în 
fine foia maghiară.

— o —
Cougregațiunea de tomna a comita

tului Brașov. In 14 Ootomvre st. n. a o. 
este convocată adunarea de tomnă a re- 
presentanței oomitatului Brașov în sala 
cea mare a sfatului. Comitetul perma
nent își va țiuâ ședința sa în 13 Oc- 
tomvre a. o. la 9 ore a. m.

—o—
Repausul de Dunineca în armată. 

Din Viena se telegrafâză, oă ministrul co
mun de răsboiă a dat o ordinațiune prin 
oare dispune, că de aoi înainte ostașilor 
din armata oomună să li-se dea timp de 
răpaus nu Dumineoa după prâncȚ oi Du
mineca înainte de prând, pentru ca tinerii 
ostași să potă oerceta și biserioa.

—o—
Milițienii îu România. Batalionele de 

milițieni, oarl vor fi chemați a face in
strucție dela 1 — 10 Ootomvre, vor fi oom- 
puse din 500 de omeni, adeoă 1Ss5 de com
panie, din contingentul 1884, împlinin- 
du-se lipsurile pănă la 500 âmenl din con
tingentul 1885. Pentru instrucția lor se 
vor detașa oficerl din regimentele de acti
vitate. — „Gazeta11 din Bucuresol dă și ur- 
mătârele amănunte: Ministerul de răsboifl 
a luat deoisiunea de a forma batalione de 
milițieni cu efectiv de răsboitl, adeoă 281 
omeni de companie, 1124 de bataliâne. 
Aceste batalione se vor alipi regimentelor 
și vor forma al 4-lea batalion, regimentele 
de infanteria oompunându-se acjl numai 
din trei bataliâne. Pentru aoest scop s’au 
și lansat ordonanțe, prin oarl milițienii se 
avisâză a se presanta nu numai în urma 
unui ordin de chiămare, ci și când vor 
au<Ț alarmă sâu trîmbițare.11

—o—

Liferare. Comanda ces. reg. a arse 
naiului de marină din Pola publioă con
curs pentru liferarea următorelor obiecte: 
SoândurI și trunohl de brad și de molidv, 
uleiu de in, său de bou, săpun negru, lu
mini de stearin și de său, mături, rogojini 
de trestie, perii, pămătufe, cărbuni de 
lemn, aramă roșie, sîrme, tiniohea și ouie 
de aramă, apoi țevi de aramă, rude de 
metal, sfore de cânepă, oovore ș. a. — 
Ministeriul oomun de resbel publioă con
curs pentru liferarea deosebitelor obieote 
de echipare. Iuviațiuni se pot căpăta la 
camera comercială din Brașov. Terminul 
de concurs este pănă în 10 Noemvre n. c.

—o—
1. Un mijloc de casă ieftin. Pentru regularea 

și conservarea unei mistuiri bune se recomandă 
cunoscutele prafuri Seidlitz ale lui Moli. Cutii ori
ginale 1 fi. bucata. Se p6te căpăta dilnic prin 
postă de cătră farmacistul A Moli, Aferentul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provinciă se se ceră preparatul lui Moli provădut 
cu marca de contravenție.

ULTIME SOIRI
Bucurescî, 8 Octomvre. AA. LL. 

RR. principele Ferdinand și prin- 
cesa Maria a României vor pleca 
în curând în străinătate spre a vi- 
sita câte-va Curți. E vorba ca AA. 
LL. RR. se facă o visită și Curții 
Imperiale din Petersburg.

BucurescI, 8 Octomvre. „Epoca“ 
afirmă a sci din sorginte sigură, ca vi- 
sita M. Sale împăratului Wilhelm în 
BucurescI s’a fixat definitiv. M. Sa 
va sosi în Capitală în cpua de 8 
Maiu, la orele 2 p. m. In Capitală 
M. Sa va sta pănă în dimineța Ți- 
lei de 11 Maiu, în care timp va vi- 
sita fortificațiile; apoi M. Sa va 
pleca la Sinaia, unde va sta vr’o 
două 4de, și de aici va merge la 
Constanța și apoi prin Odesa la Pe
tersburg.

Paris, 8 Octomvre. AstăȚl Ma
iestățile Lor rusesol au visitat Louvrul, 
apoi au luat parte la un dejun dat 
în otelul ambasadei rusescl. După 
amâcțl Țarul și Țarina au făcut o 
escursiune la Versailles, unde sera se 
va da un prâncj festiv, și apoi vor 
urma recepțiunile în acea sală, în 
care la 1871 s’a proclamat unitatea 
imperiului german.

Atena, 8 Octomvre. In Her action 
starea a devenit insuferibilă. Moha- 
medanii au desgropat mormintele creș
tine, scoțînd din ele cadavrele pu
trede, au pângărit și rupt crucile 
și monumentele.

DIVERSE.
Pungașii din Paris. Aoum ou venirea 

Țarului Ja Paris multe pungășii să mai fac 
acolo. Etă una bună și hazlie: Intr’una din 
nopțile trecute, un domn care venea dela 
Lille la Paris, să vadă și el serbările franco
ruse, trecea pe bulevardul Italienilor, când 
un individ forte ooreot ou o rozetă la bu
tonieră, îl întâlni și-l opri în numele legei. 
Apoi îl sui într’o trăsură, și dădu ordin 
sâ-l ducă la prefectura poliției. Pe drum, 
individul somâ pe D-l Albert D. — ast-fel 
se numea provinoialul — să’i dea în mână 
tot ce are la dânsul: hârtii, parale, valori, 
bijuterii, cuțit eto. ca sâ nu-1 mai umilâsoă 
înaintea subalternilor. Bietul provincial, 
oare avea conștiența liniștită, și care se 
gândea oă trebue să fiă la rnijloo o oon- 
fusie, goli oonștiinoios amândouă buzunarele. 
Printre obieotele date era un câsornio de 
aur și trei bilete de oâte o sută franol. Vă- 
flând atunol pretinsul polițist oă rețeta e 
bunișoră, găsi că a venit vremea să ștârgă 
putina, și oprind trăsura în fața unui post 
mare, se făcu nevăzut printre olădirile cele 
mari, sub pretext, că se duce sâ vorbâscă 
ou directorul general. Dâr mai înainte avu 
grije sâ spue birjarului, să aibă oohii asu
pra omului din birjă, că e un prizoner. Bir
jarul soobori de pe eapră și se puse san
tinelă, la ușa trăsurei. Și așa așteptară două 
oâsurl, în oare timp înoepând vorba amân
doi — prisonreul și birjarul — înoepură a 
înțelege că cel pe oare ei îl luaseră drept 
un înalt funcționar de poliția, nu era de 
oât un vulgar, der îndemâuateo pungaș.

Proprietar: Br, Aurel flflurețianiA»
Redactor responsabil Gregerâao
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Cwrsui la bursa din Viena.
Din 8 Octomvre 1896.

Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% • • •

121. -
97.10

R-onta ung. de aur 4% .... 122.05 Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
R- nta de corone ung. 4% • • • 99.25 Imprum. ung. ou premii .... 154.75
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4’/2% . 122.75 LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.-
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.20 Renta de hârtie austr................... 101.35

O

Membru Juriului esposiției milenare 1896.

Seson de Tdnmă și Ernă.
Avem onbrea a atrage din nou amicala atențiune a 

On. p. asupra fabricatelor mostre proprii de 

Postavuri și mărfuri cLe modă 
cu deosebire asupra stofelor de pardesiuri, rocuri 
de ewiă (paBtone), uniforme, pieduri pentru 
bărbați.

Nu mai puțin recomandăm fabricatul nostru

Lidera ^rdelesnesc
ca specialitate: Touriștilor, amatorilor de sport, econo
milor și țăranilor. In privința durabilității și solidi
tății este de preferat așa numitul Loden de Stiria și Tirol 
de aceea este forte potrivit pentru costume de gim
nastici, venat, Havelochs și mantale.

Ne rugăm de o cercetare cât mai numărosăWILHELM SCHERS & C-ie.UJ

9-12

Membru Juriului esposiției milenare 1896.
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Nr. 214—1896.

Tren 
de 

persdn.

Tren
accel.

Rant?, de argint austr....................101.50
Renta de aur austr........................ 122.80
Losurî din 1860.......................... 144 25
Acții de ale Băncsi austro-ungară. 944.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 401.50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 367.—

la
9

Napoleondori.................................9,521/3
Mărci imperiale germane . . . 58.75
London vista............................119.70
Paris viata................................. 47 55
Rente de corone austr. 4%. • • 101.20
Note italiene................................ 44.55

Prafurile-Seîdlitz me iui Moli
Veritabile numai, decă fiiăeare eutiă este provedută cu nutrea de 

apărare a lui A. Moli și cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bile femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, co 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificați!.le se vor urmări pe cale judecatorescă.

Franzbranntwein și sare a lui
hi las mimnî decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu 

VoIlldlJliU IlUtlicU, plumbul lui A. Moli.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

de guiră-Saiâc^B a
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțî, asigureză ucestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provețlute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

X
X
X
X

X
X

Trimiterea prineljtaiă. prin
Farmacistul A. mOlLIi, w 

c. și r. fnrnisor al curții imperiale Viena, Tnclilaiibeii 9 $ 
Comande din provinciă se efectueză țliinic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele prov&jute cu iscălitura și marca vw 
apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și X 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz - f

de
za»
<*  <» _ . u , ------------- 7 ---------  — - -  ----- , ------
W Geisberger. 0—52.

X£ers“vxl trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din H O©tH ISO®

JSaulapestfe-Predeal
Tren 

de
TronTren

mixt, porgdn. acce^’

| Tren
i de 
[persdn.

Tren
mixt

Tren
accel.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persdn.

10 —
8.30

11.21
1.33
3.42 ’
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
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.-

9.07
9.37

10.37 
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

1.09
1.16

11.40
11.55

3.55
4.40
5.10

12.00

Tren 
de

5.10
MO

8 05
5.45
9.02

11 33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6,24
6 59

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

Tren 
mixt persan.

2.30 
3 19 
'412
5.12
5.40
7.14

8.10
8.51
9.37

10.27
10.42
12.16

I

Viena . . .
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezc Telegd
Rev . . .
Bratca . .
Ciucia . 
B.-Huiedin
Ghârbău .

80S.
A

/ pl.
Isos.

«Ai

2 62
4 45

5.55
6.11
6.27
7.27
7.50

Clușiu .

1.55
7.-
3.37
1.19

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

7.30
8.17
8.33
8.38

9.09

9.42
9.44-
9.59

10 22
10.51
11.12
12.26
12.58.

1.1&!
1.34
2.09
2 19
3 01
3 31

Apahida
Gbiriș . . 
Cucerdea .
Uiudra . .
Vințul de sus 
Aiud . .
Teiuș
Ci ăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

i} b»

Copșa-mică
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișdra . 
Hașfalău . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apsța . .
Feldiora

■ȘOV .

9.3^

Timiș .
Predea;
BucurescI

f pl.
Isos.

A

pl.
8OS.

Tr. bxji.

•2 * 2'
___m 
' 3.36
- 3.18

2.48

2.15
2.12

1.40
1.06

12.52
11.54

1111

10.10
10.05

9.39
9.12
5.35

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
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06

Cucerdea — Oțorheiu — SSegJa.-săsesc.
Tren 

de
Tren 
de 

persdn. persdn

10.59
11.40
12.26

1.14

pi. Cucerdea
Ludoș .
Cipău .

sos. £

i
7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
t c pers

4.
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
633
5.57

6.20
8.10 

~Ă28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27

TÎ2
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
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

“9B8
8.28
8.01
3.15

- H

& ii i a- i 8 — T 18 B- d a
tren tren tren tron tren 

de 
persdn.

tron tron tren

persdn. mixt mixt persdn. mixt mixt persdn.
li

10.30
10.10

7 33
7.53

11 -
11.20

5.-
5-20

10.21
10.41 i Ghiriș . .

Turda . . î 5.05
4.45

3.20
3.00

9.12
8.52

Oopșa-suică. — Sibihs — Avrâg- -— JJF’&găiras
tren 
de 

•persdn.

Tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

tren 
mixt

tren 
mixt

Tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

tren 
do 

persdn.

1 2.20 4.45 11.55 7.10 pl. Copșa mică . sos. • *1  w 9.34 3.05 6.25 12.35
3.57 6.35 1.25 8.50 3 13 Ocna • • 1 8.11 1 27 5.07 11.01

! 4-19 7.01 1.48 9.15 3 39 sos. 1 .... ..j j blOiill . f p1-
■ ■ Isos.

1 7.44 12.57 4.40 10.30
4.34 2.05 î 1 7.29 a3 8.57
6.16 3.58 Avrig . . e 6.02 aj £

3 >
7.16|

8.42 6.35 1 sos. Făgăraș . . pj. 3.28 4.30|
1

ji

trenu. 
mixtu

trenu 
mixtu

10.25
10.05
9.38

trenu 
mixtu

1.29
12.05

trenn 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10.28

11.35
11.54
12.20

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

7.44
6.20

6.46
5.49

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

tron 
mixt

tren 
mixt

tren 
mixt

tron 
mixt

trenu 
mixtu

s t I

4.55
6?36

2.<'Z
2 s A?» px CD'

9.40
8-46
7.43
6-55
5.52

’s

O S

Siineria . .
Cerna. 
Hunedora .

Brașov .
Zernești.

sos. t 
pl- f
80S.

Oșorhei
Regh.-săs..

1 pl.
• Isos.
. pl.

Trenu 
de 

persdn.

7.45
7.02
6.28
5.34

Trenu 
de 

persdn.

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.54

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
mixtu

12.42
9.59 

11.01
9.54
9.35
8:05

3.11
3.52
4.37
5.26
5.36
7.14

Notă: Orele 
’nsemneză orele de ndpte.

însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti

4.-
5 03
6 48
7 38
8.33
9 07
9.59

g 9.10 4.20
s 10.28 5.35
£12 41
» 1.54 1'
| 3.02
1 3.41
"■ 4 55 N

. M
a 

co
m

ut

1

Mureș-Ludoș . 
Z a u . . . .
Țagu-Budateiio
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința. . .
Ș.-Măghiăruș .
Bistrița

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

înc.uadrați cu linii mai negre

A £ d - T i & 8* & S’ a
■ 6.20 11.25 5.- Arad A 10.43 3.44 10.55

7.08 12.15 6.14 Ving a 9.42 3.01 10.11
8.01 1.10 7.39 £ i Timișora • • 8.20 2.— 9.10

12.47 8.47 12 27 5.10 beghedm. 6.05 2.30 10.05 2.15
1 S â b i i u — C â s m ă <1 i e. Sîgbâș®»'*®. — ^d^a’fiueisB-secsBesc.

trenu trenu trenu tienii tronu trenu trenu trenu
£ mixtu mixtu mixtu mixtu mixtu mixtu mixiu mixtu

f 5.30 2.15 pl. Sibiiu • sos. 7.10 9.20 3 22 11.08 Sighișora . 9.51 5.32
j 5.42 2.27 „ Selernberk „ 6 57 9.07 3.54 11.48 Hașfaleu . 9.02 4.54
] 6.06 2.51 p Cisnădie pl. 6.36 8.46 6.20 1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 3.-

jos în sus. — Numerii

8.31
7.38
6.55
5.50
5.04
3.30

de sus în jos, cele însemnate în drepta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


