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Reforma administrației.
Brașov, 8 Iunie v. 1895

Abia eșit din găoce, guvernul 
Banffy era poreclit, de oposițiă în 
batjocură, er de guvernamentali în 
serios, ca „guvern al reformelor41.

Și se vede, că nu de geaba ’i s’a 
dat guvernului Banffy acest epitet, 
căci încă nici n’a isprăvit bine cu 
reformele bisericescl și 6tă, că suc
cesele dobândite pe acest teren l’au 
înflăcărat pe coconul Banffy așa de 
tare, încât acum și vr6 se-și îm
plânte sâcurea într’un alt copac, 
aprope tot atât de gigantic, ca și 
cel dintâiu.

înțelegem aici reforma admi- 
nistrațiunei, despre care seim, că 
ministrul de interne Perczel a de
clarat Țilele trecute la Pojun, că va 
forma primul obiect de discuțiune 
în sesiunea de tâmnă a dietei.

Apoi sâ mai cpd, că Banffy nu 
este un năsdrăvan! Ceea ce nu i-a 
succes nici cabinetului Szapary, nici 
cabinetului Wekerle, vre s’o facă 
acum guvernul lui Banffy, a căruia 
incapabilitate trecea la început ca 
proverbială și era admirată de tâtă 
lumea.

Dâr ce sg-i faci. Nu hotăresce 
aici capabilitatea, ci dibăcia de-a 
manevra cu „constituția144 astfel, ca 
voința absolutistă a celor dela cârmă 
se reușescă întotdeuna. Apoi cine 
s’ar pute asemăna în privința acesta 
cu ne’ntrecutul Banffy?

Este adevărat, că după decla- 
rațiunile ministrului de interne Per
czel, mare parte din actualele drep
turi de autonomiă ale comitatelor, 
prin proiectata reformă administra
tivă, ar rămână neatinse. Der cine 
s’ar mai pute încrede în asemenea 
declarațiunl și cine 6re nu vede în 
acesta numai o apucătură, prin care 
Banffy umblă se prindă în cursă pe 
cei creduli?

Decă „mare parte44 din drep
turile de autonomiă ale comitatelor 

ar rămâne neatinse, atunci ce lipsă 
ar mai fi de noua reformă, după ce 
sciut este, că scopul final al refor
mei e tocmai centralisarea puterei 
în mâna statului și, prin urmare, 
despoiarea comitatelor de drepturile 
lor autonome?

E evident, că Banffy vre să se 
folosescă și aici de-o apucătură, prin 
care, seu că spereză a duce în ade
văr reforma la îndeplinire printr’o 
seducere strâjnică, seu că voesce 
numai să amețescă capetele âmeni- 
lor, pentru a pută cjice mai târziu, 
că el a fost singurul „vitâz44, care 
a putut realisa programul, la care 
s’a angagiat.

Ori cum ar fi înse, esperimen- 
tul, ce vre să-l facă Banffy cu re
forma, are se coste bani mulți și 
de aceea nu pbte fi indiferent pen
tru cetățeni. Sub Szapary, cestiunea 
reformei administrative a consumat 
mult timp perdut din partea depu- 
taților unguri, er resultatul a fost 
nulă, — timpul perdut de ei înse 
este scump plătit din partea cetă
țenilor. Pentru ce Banffy voesce să 
repete acum același lucru?

Camera e compusă ac|! în ace
lași mod și din aceleași elemente, 
ca și sub Szapary. Urmarea logică 
ar fi der, ca proiectul de reformă 
al administrației seu se fiă și de 
astă-dată respins, precum a fost atunci 
său se fiă primit cu omiterea unor 
părți esențiale, la care cas scopul 
intenționat s’ar ajunge numai la 
părere.

Vorba e însă aici de-o cestiune 
de ambițiă, pentru a căreia satisfa
cere Banffy nu prea e alegător în 
aplicarea mijlocelor. Acâsta o simt 
și foile unguresc!, cari admiră pla
nul cutezat al lui Banffy și nu prea 
sunt încântate de el. Mai ales „ne
meșii44 unguresc! de prin comitate se 
vor pune, de sigur, pe cugete se- 
ribse și ca mâne îi vom vede țipând 
în contra lui Banffy, cum țipau odată 
în contra lui Szapary, căci prin tre

cerea administrației în mâna sta
lului li-se ia pânea și cuțitul din 
mâna și apoi cum își vor mai fe
rici nepoții și strănepoții? Vor tre- 

ibui și ei, „sermanii“, se cerșâscă 
posturile administrative dela gu
vern, er nu să și-le împartă între 
sine din mână liberă, cum le îm
part astădi.

Cu Banffy înse n’o vor pută 
scote la cale așa ușor, ca cu Sza
pary, deore-ce el are farmecul de-a 
face cu volnicia mai mult, decât 
face altul cu legea. Cei ce i-au dat 
acest farmec sunt înși-și șoviniștii 
unguri, mari și mici, cari pentru 
volniciile comise în contra Româ
nilor, pe timpul fișpăniei sale, îl 
cjeificau odată atât de mult. 
Acum sigur, „nemeșilor44 unguresc! 
mai ales nu le va veni gustul se-1 
fieifice, dâr e târejiu, căci a apu
cat capra la var4ă și n’o mai poți 
scote din grădină.

„Austria — un nume11.
Așa dice Kossuth Ferencz într’un 

articol publicat în ^Egyete^tes" dela 19 
Iunie, scris tot din incidentul crisei din 
Austria.

Ținem de interesant a reveni ârășl 
pe un moment asupra ideilor grandoma
nului omuleț dela foia kossuthistă, pentru- 
că din săltărețele lui eserciții de stil, apare 
din ce în ce mai clar țînta la care râvnesc 
cei cu eticheta „independenței44.

„T6te statele din lume sunt și wa/zwMî, 
nu numai state — tjice delfinul maghiar. 
In Austria însă nu este așa. Austria este 
numele unei țări micî, care este forte agre
stă casei domnitore, fiind-că în evul mediu 
casa purta titlul de principe al acestei „ță- 
rișore44. Austria, întru cât representă partea 
cealaltă a monarchiei, nu este decât un nume. 
Austria constă din națiuni, al căror trecut 
istoric, putere de viață națională, aspira- 
țiunl naționale, n’au fost omorîte de asu
prirea seculară, nici n’au fost adurmite. 
Esemplu și dovadă: cestiunea-Cilli.

„Mica Austriă — continuă Kossuth —

ca țâră de fapt, este patria Germanilor 
culțl și sdravănl, a Germanilor, cari nu vor 
să ajungă sub preponderanța slavă. Acâsta 
e natural și corect. Ddr natural și corect 
este și aceea, când celelalte națiuni cu trecut 
istoric, nu vrâu se renunțe la aspirațiunile lor. 
Germanii sunt în minoritate, în țeri consti
tuționale însă hotăresce numărul. Din acăsta 
se nasce o situațiă, a cărei desvoltare se 
pote prevedâ, fără de-a ave oohl profe
tici44....

Aici Kossuth Ferencz se ooupă cu 
crisa și căușele ei, apoi continuă:

„Dbcă în Austria națiunile, popbrele, 
cari compun Austria propriu (Țsă, vrâu să 
trăâscă, atunci chiar și cel mai mic semn 
de viață, ca de esemplu un gimnasiu, ni- 
mieesce întreg echilibrul parlamentar, răs- 
tornă îndată guvernul, provocă agitațiă și 
cârtă. Acâsta dovedesce, că națiunile din 
Austria nu pot da semne de viață, ci nu
mai să dbrmă; mișcarea lor strică, ruineză, 
chiar și respirul nu le pote fi decât încet, 
întrebăm, dâcă acesta stare e sănătosă? Și 
totuși, pe o ast fel de basă pun cercurile 
curții viitorul Austriei și puterea de frunte 
a Corbnei....

„ Ungaria de fapt pote servi cu alt rol 
la basa viitorului Coronei. Deja am spus’o 
acăsta și repet eră a arăta, că pe când în 
Austria viața națională aduce slăbiciune și 
destrucțiune, pe atunci în Ungaria creeză 
forța, putere și spor.

„Austria a putut fi punctul principal 
de radim al Coronei pănă când Corâna îm- 
părătâscă germană și puterea imperială ger
mană au stat îndărăpt. De când însă acesta 
a încetat să fia așa, Ungaria este punctul 
principal și natural de ratțim, pe care spri- 
ginindu-se, pote fl libertate și viață liberă in 
tote țările Coronei"...

Forte bine. Kossuth Ferencz c|ioe, că 
e corect și natural când națiunile cu tre
cut istoric nu renunță la aspirațiunile lor!

De ce atunci națiunile nemaghiare 
din Ungaria sunt persecutate pănă la des
perare, când vor să-și afirme aspirațiunile 
lor naționale?

Mai cjice Kossuth Ferencz, că în țări 
constituționale hotăresce numărul!

Ei bine, Ungaria se cjice a fi consti-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.44

Familia marinarului.
De Cordelia.

(Fine.)

Străinul merse înaintea ei, și apucân- 
du-i brațul îi cpse :

— „Da, eu sunt, scumpa mea Gigia; 
eu sunt în trup și suflet. Eu sunt bărbatul 
tău. Am venit acasă. Mult am suferit de 
atunci, dâr aoum sunt aici cu voi.

„Copiii mei, eu sunt dulcele vostru 
tată. Și eu plâng, că sunteți așa de fru
moși, așa de buni, așa de nenorociți!“

Cu palma îșl șterse o lacrimă, care, 
oontra voinței sale, îi lunecă pe față.

— „Nu visez așa dâră? Aievea e ade
văr? Te-ai întors dâr totu-șl ? Dumnedeule, 
mor de fericire, de surprindere. Și acum 
rămâi aici la noi, așa-i? Așa-i, că nu mai 
mergi dela noi nicl-odată ?“ îngână Gigia 
plângând de bucurie.

— „Da, aici rămân tot-deuna. Acuși 
îți voiu povesti, ce-am petrecut. ț)eu, n’așl 
fi gândit, că mă cunoscl. M’am schimbat 
forte mult44.

— „Nu face nimic. Inima mea, care 
te-a cunosout îndată, a rămas tot cea 
veche. Der spune-mi, de ce ni-ai chinuit 
atât?44

— „Fiind-că în tot timpul acesta am 
locuit pe-o insulă părăsită, oa un Robinson 
Crusoe. Din naufragiu m’am mântuit în 
mod miraculos așa, că m’am acățat de-o 
bute golă. Insula, unde m’au aruncat valu
rile, nici din nume n’am cunoscut’o; era 
plină cu animale sălbatece. Am locuit în 
butea cu care am scăpat din gura morții. 
Peste nâpte mă culcam în ea și, ca să fiu 
în siguranță contra animalelor sălbatece, 
am țesut’o de jur împrejur ou spini. M’am 
hrănit ou rădăcini și cu plante, mă îmbră
cam cu foi de arbori. Dumnedeu numai 
pote spune calamitățile prin cari am treout. 
Căsuța acâsta mi-se pare acum un adevă
rat palat. Cum nu, oăcl dbr’ acum pot ședâ 
lângă masă și pot mânca cu lingură și fur
culiță. Numai cine și-a tîrît viâța șese ani 
de tjfl® pe-o ast-fel de insulă părăsită, pote 
să înțelâgă, ce însemă: a durmi i< ■ .
a vorbi cu omeni. Nime dintre .oi nu 
pote să pricepă acestă fericire11.

Băeții îl ascultau cu gurile căscate.

— „Ș’apoi cum te-ai mântuit ?“ în
trebă Gigia.

— „Sâmănă cu o poveste41 continuă 
bietul Pippo. „Mai întâiu de tâte mi-am 
făcut din piatră un cuțit; cu acesta am 
tăiat ramuri de pe arbori și mi-am ridicat 
o colibă, unde să mă pot retrage. într’un 
an mi-am putut construi un fel de barcă 
din dogele buții, apoi mi-am cioplit două 
ventrele. De n’așl fi avut un picur de spe
ranță măcar, că Vă voiu revede odată, ași 
fi murit în desperarea și supărarea mea. 
Când mi-am gătat baroa, pe-un timp fru
mos am făcut o esoursiune pe mare, dor’ 
dâcă voiu zări ceva naiă; mult timp însă 
n’am văflut nimic. Odată, de două ori mi-s’a 
năzărit, că totu-șl văd oeva. Inima îmi bă- 
tea de bucuriă! Dâr când naia merse mai 
departe, m’am reîntors desperat și am plâns, 
oa un copil. In fine, după șese aui lungi 
de chinuri, mă observă o naie englesă și 
mă luă cu sine. Vă puteți închipui, ce am 
simțit eu atunci. Din acea di începând nu-mi 
ifârmam capul, decât decă voiu pute ajunge 
de Crăciun acasă la voi. De două «ȚI® 
aflu în Genua, der n’am cutezat să viu 
acasă. Mă temeam, că mă așteptă soiri în- 

fiorătore, că aici în locul meu aflu pe ci- 
ne-va... Der acum să nu ne mai întristăm, 
ci să ne petrecem11.

Și-au petrecut bine cu toții. Intr’a- 
oestea veni și Bacciccia. In primul mo
ment cuvântul i-se opri în gâtlej, când zări 
pe-un necunoscut ședând la locul, unde 
Gigia nu lăsa pe nime; der când Pippo l’a 
îmbrățișat și i-a spus, că cine este, n’a pu
tut tăcea să nu cjică atât:

— „Om fericit ești tu, prietine! Decă 
a-i sci, ce nevastă sdravănă ai 1 Eu voiam 
să ț’o iau, der ț’a rămas credinciosă. Vecjl, 
totu-șl mă bucur, că s’a întâmplat așa, cum 
este. Mă bucur din curată inimă, că după 
atâta vreme, văd voiă bună și în aoestă 
casă11.

Picând aoestea, glasul lui tremura de 
mișcat, ce era.

— „Da, dău“, începu Gigia. „Noi 
însă vrem, ca și tu să fi vesel. După cât 
sciu, ți-ar plăcea să te însori, așa-i?14

— „Chiar și acum14 răspunse pescarul 
„dâcă mi-așl afla o femeiă, cum e nevasta 
lui Pippo“.

— „Atunci nu trebue să mergi de-
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tuțională ; în Ungaria Maghiarii sunt în mi
noritate și națiunile nemaghiare în majo
ritate. Cum vine dâr totuși, d-le Kossuth, 
că frumosa d-tale maximă nu se aplică de 
fapt la noi, soiut fiind și de luminăția ta, 
oă majoritatea cetățenilor este ignorată, vio
lată în cele mai sfinte drepturi ale ei, ne
dreptățită și ultragitată, de-o minoritate 
ajunsă la hegemoniă printr’o fatalitate?

Și mai dice fiul „sfântului1* din Turin, 
că mișcarea naționalităților din Austria 
strică și ruinâză, și respirul lor e încet, spu
nând, că acâsta e o stare nesănătdsă.

Forte bine, admitem și noi, că e o 
stare nesănătdsă, mai mult primejdiosă. Dâr 
stare sănătdsă e ceea ce se întâmplă în Tran
silvania și Ungaria, unde și cea mai mică 
mișcare a naționalităților e sugrumată prin 
forță și violență, unde li-se înâcă respirul 
libertății prin fel și fel de măsuri coeroi- 
tive și barbare ? Naționalitățile din Austria 
cel puțin se pot mișca sub regimul consti
tuțional de acolo; dincdce de Leitha însă 
naționalităților li-se denegă și plângerea 
nevinovată asupra nedreptăților, ce li-se 
fac din partea minorităților maghiare, și 
temnițele uugarescl gem de luptătorii pen
tru dreptate și egalitate.

Etă, oocdne Kossuth, o stare, ce de 
sigur nu pdte să încânte nici pe oercurile 
ourții, nici pe nime în lume, afară dor de cei, 
cari au causat’o și o susțin cu atât dispreț 
al libertății și umanității. t

Serbările din Kiel.
Ieri s’a deschis cu mare pompă și 

splendore al treilea canal maritim, care 
lâgă oceanul de Nord și de Ost între Ham
burg, și Kiel. Pe canalul acesta capitala 
comerciului Germaniei, adecă orașul Ham
burg, îșl pote trimite năile în porturile ger
mane, rusesc!, danese și svedice din Marea 
ostică, fără de-a mai încunjura Peninsula 
danesă. De altă parte Kiel, portul princi
pal militar al Germaniei, îșl pote trimite 
năile pancerate de-adreptul la malurile apu
sene, pentru apărarea orașelor Hamburg 
și Brema, și nu poc corăbii de răsboiu 
străine să le mai oprâscă drumul în strim- 
torile de mare danese.

Noul canal deci este o cale însămnată 
comercială și militară, deschisă pentru co- 
merciu cu tote țările, dâr mai ales pentru 
Hamburg, și nespus de profitabilă și folo- 
sitore pentru armata Germaniei, apărată 
astfel contra Franciei și pe mare, ca și pe 
uscat. Canalul acesta, ori ce s’ar dice, a 
fost săpat mai ales din punct de vedere 
strategic, și el se înaugurâză acum printr’o 
mare serbare cu caracter politic.

Ochii tuturor puterilor europene sunt 
îndreptați spre Kiel. Mii și sute de mii 
alârgă să vadă sărbătorea și pompa rară. 
Aprope toți domnitorii Europei și-au tri
mis representanții lor la Kieli și statele 
și-au trimis flotele. Superbul Wilhelm II, 
încungiurat de atâtea personalități prin-

eiare și de stindardele năilor de răsboiu ale 
tuturor puterilor, se înohipuesce a fi cel 
dintâiu și cel mai mare principe pe pământ.

Și în acest moment, ou drept se în
trebă lumea, decă inaugurarea oanalului 
din Kiel este ea o serbare a păcei?

Mulțl îșl vor (jLe, că nu, că totul se 
reduce la o paradă esterioră deșârtă, în 
dosul căreia se ascunde o îndoială nâgră, 
un punot, care inspiră mari îngrijiri pen
tru viitor.

Soirile telegrafice anunță, că flota 
Franciei și a Rusiei intră în port singure, 
er cele ale triplei alianțe încă nu vor întră 
tocmai deodată, vrând astfel să se evite 
orl-ce demonstrația politică. Separatismul 
arătat de Francia și Rusia se mai ilustrâză 
și prin alt fapt petrecut dilele acestea. 
Țarul Rusiei Nicolae II a aflat de bine a 
distinge pe președintele republice francese 
cu ordinul St. Andreiu, tocmai în ajunul 
sărbărilor dela Kiel.

Se mai anunță apoi din Kiel, că Ger
mania a îngrijit în mod deosebit să nu 
vateme câtuși de puțin sensibilitatea Fran
ciei. S’a dat adecă ordin, oa în momentul 
când flota francesă va întră în port, mu
sics să intoneze Marseillaisa și sub totă 
durata timpului cât flota franoesă va pe
trece acolo, să nu se cânte „ Wacht am 
Rheinu.

Tote acestea sunt semne, că serbările 
dela Kiel nu au pe deplin caracterul de
săvârșitei încrederi între marile state euro
pene, și că sentimentelor trebue să 
pună frâu, ca să nu isbucnescă în 
turburător.

li-se 
mod

Pe cea din urmă treptă.
Esistența politică a Europei civilisate 

constă ast&4l din contra4icerl, a căror cioc 
nire reciprooă nu se pote încuugiura, și 
a căror însămnătate funestă zace într’aceea, 
că se estind în mod egal asupra tuturor 
statelor și trag în cercul lor tot ce este le
gat prin limbă, civilisațiune, convenția și 
interese. Transformările mari, pe cari le-am 
trăit pănă acum, s’au referit mai mult la 
singuratice popore și etate, și crisa era tot- 
dâuna localisată, cum o vedem acâsta la 
luptele constituționale din Anglia, la lup
tele pentru independență din America nor
dică, la revoluțiunea francesă, la unitatea 
Italiei, transformarea Franciei în republioă, 
nimicirea Turciei, restaurarea imperiului 
german etc. Singur numai sub Napoleon 
I a fost încurcată în crisă întrâgă Europa, 
de-altmintrelea schimbările politice erau 
tot-dâuna localisate, și chiar și decă erau 
câte odată amestecate mai multe state în- 
tr’o cestiune ardătore, totuși n’am avut o 
crisă generală europenă de popdre și state.

Ceea ce dâr încă n’am trăit, însă acum 
se pregătesoe din partea generațiunei nds- , 
tre, este crisa generală, spre care înaintâză 
Europa, și aceea ce noi vedem astă4l, că 
este bolnăvicios pe trupul nostru și al al-

> tora, sunt pregătirile și nivelările pentru 
luptele spirituale și fisioe, cari se apropiă 
cu pași uriași. Poporele Europei aprdpe 
tâte s’au ruinat prin resbele, cari, se înțe
lege, pretind armare generală, și în suita 
acesteia, urmeză apoi serăcirea poporelor, 
sălbătăcirea moravurilor, ruina financelor și 
paralisarea orl-cărei activități de oâștig. E 
drept, că unele state din Europa, în urma 
posiției lor geografice norocosă, au între
cut pe departe pe celelalte în susținerea 
puterei de vieță a statului, consacrându-se 
decenii întregi operelor păcei și ale mun- 
cei liniștite; avansul acesta însă astă4l a 
dispărut, deosebirea între singuratice state 
nu mai este atât de mare, miseria mate
rială a cuprins deja pe toți și valurile ei 
neliniștesc spiritele ’n gradul suprem.

Efectivul pasiv atât de mare al pute
rilor europene, formâză basa acelor greu
tăți financiare enorme, cari apasă astă4l po- 
pdrele, La aoeste se mai adaug datoriile din 
1848, de cari n’a rămas cruțat nici un stat, 
și în urma cărora Austria și Italia avură 
de trecut printr’o crisă fârte grea. A ur
mat apoi răsboiul cnmeio, răsboiul austriaco- 
franceso-italian și răsboiul germano-italiano- 
austriac. Campaniile acestea introduseră în 
întregă Europa îndatorirea generală de mi
liția, și prin asta se nimici și bunăstarea 
popdrelor. Lupta sălbatică dintre Francia 
și Germania potența baionetele în milione, 
resbelul ruso-turc, cu resolvarea sa putredă, 
deschise craterul vulcanului europân, în care 
dispare astă4l totă averea și bogăția po- 
porelor europene, ca grăunțul de grâu se
mănat în pământ mărăcinos, și suma dato- | 
riilor statelor abia se pdte calcula.

Și ce a urmat’ după o astfel de eco
nomia nerațională a statelor? Bancrotul 
general de bani, care s’a răspândit în mod 
electric asupra tuturor statelor, și care prin 
durata sa dovedesce, că a întrat așa de 
adânc în carnea poporelor, încât fără mij- 
loce radicale nici nu se pdte vindeca. In
tru atât de greu apasă crisa de bani și 
crisa comercială tote statele, înoât acestea 
se baricadeză unul contra altuia cu abdi- 
cerl de convenții vamale și de comerciu. 
Fiă-oare voiesce să-și îngrădâscă industria 
și comerciul său cu un zid chinesesc, și 
economii naționali sunt cuprinși de o ade
vărată panică.

Poporele europene au ajuns deci pe 
cea din urmă treptă a bunei stări, și aci 
sunt numai două mijloce de mântuire: des- 
armareași reducerea dărilor. Amândouă aceste 
cestiunl sunt cestiunl europene, căci, pre
cum un stat nu se pdte desarma singur, 
când tote celelalte state în jurul său stau 
armate, tot așa bancrotul de stat al unei 
mari puteri nu lovesce numai singur în 
respectivul stat, ci în tote piețele de bani 
ale tuturor poporelor, și armarea generală 
aduce bancroc material pentru întregă 
Europa.

parte" continua Gigia, privind cu jumătate 
ochiul la soră-sa.

— „Nu se pote! ț>ău, nu glumi!"
— „Dâr într’adevăr, de un timp în- 

coce te iubesce" începu Gigia, pe când 
Rosa îi 
sci,

făcea semn să tacă. „Așa-i, că nu 
că ea a refusat pănă acum pe atâția, 

din pricină, că te iubesce?!"
— „Nu-i crede!" 

din umeri „nimio nu-i 
ce 4i°eU-

n
Am fost nebun,
în jurul meu,

dise Rosa, făcând 
adevărat din ceea

în asta nimic râu.Pău, n’ar ti
că n’am privit mai bine 

când văcjui, că Gigia nici 
vre să-mi porte grija. Pe cinstea mea o
spun, că și Rosa are tocmai așa o față, 
ca și sora ei; tot așa ’i sunt de frumoși 
ochii; tot așa de bună îi este inima. Iar- 
tă-ml, Rosa, oă mai înainte n’am privit 
mai bine în jur de mine. Așa-i, că-mi 
ierți ?“•

picând acestea împinse cu cotul fata.
Rosa roșind pănă la urechi îșl pleca 

capul frumos; se părea, că a făcut ceva 
descoperire interesantă pe șorț, și n’a dis o 
vorbă.

— „Dâr nici nu mă asigurezl ? Atunci 
Dumne4eu să vă binecuvinteze, eu merg la 
luorul meu, și nu voiu veni mai mult în 
părțile acestea".

Voi să plece.
— „Nu te mănia" d’se Rosa, apucân- 
brațul. „Rămâi aici!“
— „Da, său nu?"
— „E adevărat, că de-un timp încoce 

îmi place de d-ta. Gigia a spus adevărul. 
N’ai băgat de semă nici odată? Doră n’ai 
peliță pe ochi? Dâcă a-i sci, cât mă tur
buram, când asediai cu iubirea d-tale așa 
de mult pe Gigia ! ?“

— „Mare măgar am putut fi, într’a- 
devăr, că n’am băgat de semă. Der acum 
să ne petrecem și noi, nu numai ei 
amândoi".

Rosa făcu din cap afirmativ, zimbi; 
dâr nu 4is® ț>i°I un cuvânt.

— „Acum îmi ocup și eu locul în fa
milia" începu Baccicoia, sărutând pe Rosa.

— „Vei fi fericit cu ea, cum ai me-
ritat’o" răspunse Gigia. „Trăâscă logod
nicii!"...........................................

du-i

Vântul vuia turbat afară, marea ge
mea înfiorător. Pippo, șeijend lângă focul 
prietinos, alături de nevastă-sa, pe ge
nunchi cu câte-un copil, clise radiând de 
fericire:

— „Odată, ore când pismuiam pe cei 
bogațl, că puteau să cumpere oopiilor multe 
daruri de Crăciun. Ii pismuiam fără jude
cată. Nici acum, ce-i drept, n’a venit în
gerul la noi cu daruri frumdse; cămara 
încă ne e sărăcăeiosă și afumată, dâr to- 
tu-șl n’așl schimba adi niol cu împăratul j] r t //din India".

Gigia, 
plângând îi 
de Crăciun __
acasă, bărbatul pe care atâta timp l’a ți
nut mort și l’a plâns.

Rosa și Bacciccia se retraseră în bu
cătăria, acolo îșl șopteau și vorbiau despre 
viitorul de aur.

jumătate zîmbind, jumătate 
spuse, că cel mai frumos dar 
este, că i-a venit bărbatul

Hou proces pentru „agitare”.
înaintea tribunalului din Timi- 

șora a început alaltăieri după amedi 
pertractarea unui nou proces pentru 
„agitare".

Acusatul este părintele Dimitrie 
Adam preot gr. or. în Mașnița, învinuit 
pentru „agitația", ce ar fi făcut’o în bi
serică, în predica sa ce a ținut’o la 
11 Martie 1894. Părintele Adam a 
fost denunțat de înșiși poporenii sei, 
mai mu Iți țărani români și un fost 
învățător cu numele N. Surdu. Apă
rătorul părintelui Adam este d-1 Dr. 
P. Jurma.

Resultatul procesului nu ne este 
încă cunoscut. „Dreptatea11 din Timi- 
șora, ce am primit’o acji, scrie ur- 
mătbrele referitor la acesta noue 
prigonire pusă la cale contra unui 
brav preot român, denunțat de nisce 
păcătoși fii sufletesc! ai lui:

Tristă priveliște ni-s’a dat erl să ve
dem Un preot român sta pe banca acu- 
saților, învinovățit, că ar fi agitat în bise
rică, și vr’o 5—6 fruntași ai satului, între 
cari un fost învățător, primarul actual, cas- 
sarul comunal, toți „fii sufletesol" ai lui, 
mărturisiau contra lui. Ei l’au denunțat, și 
tot ei îl acusă pe motivul, că li-ar fi spus 
în biserică nisce cuvinte, cari chiar dâcă 
li-ar fi spus, nu ar constitui nici o crimă, 
nici un delict, oăcl datorința lui de preot 
român e să le spună.

Un proces, oare aruncă o straniă lu
mină asupra stărilor, oe domnesc prin po
porul nostru. Preoții certați cu fruntașii oo- 
munei și vecinie pe picior de resbel cu ei! 
Mânați de ură și patimi urîte ei alergă la 
autoritățile străine de nâm și biserică, ca 
să denunțe pe preotul lor, că ce li-a spus 
în biserică! Ce fii stricați și ingrațl! Ce 
privelisce disgustătore!

Lucrul s’a petrecut în comuna Moș- 
nița. Denuncianții sunt toți omeni de ai 
notarului și solgăbirăului. Ei au fost luat 
parte și la meetingul liberal ținut pentru 
căsătoria civilă. Toți fruntași, cu stare bună 
și mai inteligențl. decât țăranii de rând, 
der ce folos de starea lor, de inteligența 
lor, când inima și sufletul lor plin de pa
timi și de ură, s’a înstrăinat de causa nâ- 
mului și bisericei lor.

Pricina întregului proces este asilul 
de copii (Kisdedovoda). Notarul ungur a 
umblat să-l înființeze. Preotul se dice, că 
ar fi făcut pe omeni atențl la periculul, ce 
învolvă în sine acest „asii" și i-ar fi pro
vocat să facă tot posibilul, ca să-l îm
piedece.

„Suntem ca și în foc. De abia am 
edificat școla cea nouă, și âtă vine porunca 
să mai facem una, să facem și un asii! 
Dragii mei creștini, nu suntem noi destul 
de storșl de bani? De unde să mai luăm 
acum și pentru o nouă școlă ? Grijițî să nu 
faceți ca aceia, cari mai săptămâna trecută 
au fost pe la Pesta, la „nunta jidovescă*, 
cumpărați și amăgiți; grijițî să nu ne mai 
ajungă și acâsta, că nu e de binele nostru. 
Aceste asile se fac numai pentru maghia- 
risarea copiilor noștri, âr nu pentru învă
țarea lor. Ei vor fi aațl pe mâna vr’unei 
jidovoice, ori unguroice, care nu va cuteza 
să 4ic& uicl 0 vorbă românâscă cătră prunci, 
căci îndată ar fi amovată. Ea îi va învăța 
numai unguresoe".

Așa se 4me> că ar fi vorbit preotul în 
biserică, după oe a sfîrșit cu liturgia și a 
eșit să dea omenilor anaforă. încă nu s’a 
dovedit nimic: mai sunt martori, cari tre
bue ascultați, de aceea pertractarea s’a amâ
nat. Dâr, dâoă chiar așa ar fi vorbit, ce ar 
fi greșit el? Și totuși a fost denunțat; și 
încă chiar de Român! Și când Român de- 
unță pe alt Român, lucrul trebue să apară 
grozav! Astfeliu i-s’a făcut interogator și 
acum proces.

T. H. P.
SOIRILE BILEI.

5

— 8 (20) Iunie.

Bocsig Ia Curia 
respins reoursul de 

„aten-

„Atentatul" dela
Curia din Budapesta a 
nulitate contra sentinței în procesul 
fătului" dela Bocsig, în urma căreia Iuliui
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Horvăth a fost osândit la 7 cjile închisore 
ordinară și 50 fi. amendă; Fenyo Sândor 
la 20 dile închisâre și 60 fi. amendă, Mar
kus Miksa la 14 dile închisore și 40 fi. 
amendă și Hohn David la 3 49® închisore 
și 20 fl. amendă. Raportorul Curiei a fost 
Dr. Francis Szflcely.

— o —
Obstrucțiune pe câte 10 minute. Șe

dința dela 18 Iunie n. a parlamentului aus
triac a fost forte interesantă. Cehii-tinerl 
obosindu-se de-atâta vorbire, au continuat 
obstrucțiunea prin pause de oâte 10 mi
nute. înainte de-a se vota asupra fiă-cărui 
paragraf, fiă-cărei propuneri, ei au cerut 
pausă de 10 minute, prin graiul deputatului 
Vasaty, âr după votare tot-dâuna se scula 
Burghardt, cerând constatarea raportului vo
turilor. Acesta încă dura aprope câte 10 
minute, deși raportul voturilor era mai tot- 
dâuna 115 contra 16, ori 109 contra 14. 
Pe calea acâsta Cehilor tineri li-a succes, 
ca dela 10 ore a. m. pănă la 3 ore p. m., 
să se facă votarea numai asupra 3, di trei 
paragrafl.

Proces socialist. In 1 Aprilie a. c. a 
apărut în (Ji^rul păpuoarilor „A ozipâsz“ 
din Budapesta, al cărui redactor responsa
bil este Alex. Ihâsz, un articol agitatoric, 
■scris din incidentul procesului socialiștilor 
din H.-M.-Vâsârhely. Procurorul de stat a 
intentat proces de pressă numitului diar. 
Pertractarea s’a ținut erl înaintea tribuna
lului din Budapesta și redactorul Ihâsz a 
fost osândit pentru delictul de agitare și 
pentru preamărirea de fapte punibile la 3 
luni închisore ordinară și 50 fl. amendă.

Venitul căilor ferate ale statului un
gar a început în timpul din urmă să scadă 
conținu. In cuartalul prim al anului cu
rent venitele au fost mai mici cu ll/3 mi- 
lione, ca in aceeași periodă a anului trecut. 
împrejurarea acesta dă nascere la marî 
îngrijiri, mai ales fiind-că atât liniile ferate 
austriaco, cât și cele de pe teritoriul un
gar, cari însă nu sunt în administrația sta
tului, merg înainte posperând. Se pâte con
chide de-aicl, că în personalul administrației 
căilor ferate ale statului trebue să fiă unii 
cu degete prea lungi, ori că și sistemul de 
administrația este greșit.

— o —
Ministrul de interne român a deschis 

un credit estra-ordinar de lei 1,500, ca 
cheltuell de călătoria pentru d. doctor V. 
Babeș, directorul institutului de patologie 
și bacteriologic din BucurescI, spre a par
ticipa la adunarea generală a „British me
dical asoeiation1* (asociația medicilor Marei- 
jBritanii), ce va avea loc de la 30 Iulie 
pănă la 3 August 1895.

— o—
Un dar al împăratului german. îm

păratul Wilhelm a dat 48,000 de mărci 
pentru construirea unei biserici evange
lice la Holteanu, care va purta numele de 
„Biserică de făgăduință1* în amintirea ter
minării canalului dintre marea baltică și 
marea nordioă.

—o —
Președintele frances Faure a trimis 

Țarului Nicolae mulțămită, pe cale tele
grafică, pentru distincțiunea, ce i-a făcut 
prin acordarea ordinului St. Andreiu.

—o—
Dela înălțime de 3000 metri cu um

brela. Un cas aprope de neeredut s’a în
tâmplat flilele trecute în Paris. Un aerian 
cu numele Caparra și o actriță cu numele 
Dugart au aflat un aparat în forma unei 
umbrele, cu oare dâcă te arunci jos dintr’o 
înălțime mare, se deschide și nu lasă, ca 
respectivul să cadă repede, ci să se scobore 
încet, pe pământ. Cu umbrela acesta a fă
cut un esperiment Caparra și actrița Du
gart înaintea unei mulțimi de mai multe 
mii. S’au urcat c’un balon la o înălțime de 
trei mii de metri, au spart balonul, în care 
moment umbrela s’a deschis de sine, și ea 
resistând gravitațiunei și greutății, cei doi 
cutezători au ajuns încet și nevătămați pe 
pământ, în suburbiul Saint-Antoin din 
Paris.

Primire festivă la internatul âe 
bâețl din Blașiu.

Blașiu, 19 Iunie n. 1898.
Internatul de băețl din Blașiu este 

ultima operă a Metropolitului de piă me- 
moriă Vancea, pe care'mortea l’a răpit din 
mijlooul nostru înainte de a-șl vedâ inau
gurat acest pompos institut. Cu el se în
cheia șirul grandioselor palastre ale mase
lor, ce se află în stânga bisericei catedrale, 
spre mâdă-di răsărit.

Deși nou, acest internat, sub condu- 
carea d-lui rector actual, d-1 Dr. Vasilie 
Hossu, și-a câștigat un nume bun, care 
atrage asupra sa atențiunea părinților din 
tote unghiurile locuite de Români.

In acest internat se adăpostesc în 
timpul de față 130 de tineri români, adu
nați de prin tote unghiurile țărei nostre, 
cum și din străinătate. Intre ei am avut 
anul acesta și doi tineri din BucurescI, âr 
unul din Istria, pe care ne este mai mare dra
gul de a-1 audi vorbind în dialectul frați
lor noștri de pe țărmurul Adriatioei,

Tinerii interniști, mai mari și mai 
mid, aflători prin tote clasele gimnasiale, 
în sohimbul unei taxe de tot modeste pri
mesc întreținerea complectă și stau sub în
grijirea unui rector, a unui prefect și a 
trei sub-prefecțl. Câtorva tineri mai distinși 
a început în timpul din urmă să li-se dea 
și stipendii fundaționale, adecă întreținerea 
gratuită, ou tâte cele de lipsă.

Tinerii stau în acest internat sub o 
îngrijire cât se pote de consciențiosă, 
dându-li-se crescere morală și forte săne- 
tosă. Acesta o dovedesoe de-altmintrelea și 
afluența cea mare a tinerilor concurențl, din
tre cari mulțî, din causa ângustimei locului, 
nici nu pot primi intrare în internat.

Aici tinerimei ’i se dă prelegiul de-a 
se desolta și în arțile frumosei. In fiă-care 
an se țin anumite serate, în cari interniștii 
debutâză cu cântări, ou producțiunl musi
cals etc.

Dintre tâte producțiunile de pănă 
acum însă, cea dintâi și cea mai impună- 
tore a fost producțiunea extra-ordinară de 
ieri, 18 Iunie n. o., arangiată în onârea 
Escelenței Sale Metropolitului Mihalyi, din 
incidentul primirei Sale festive, ou care oca- 
siune internatul s’a recomandat înaltului 
patronat al Escelenței Sale.

Programul producținnei, constătător 
din vre-o 10 puncte, a fost esecutat spre 
deplina mulțumire a tuturor.”

La intrare, Metropolitul, care venise 
însoțit de secretarul Bunea, a fost întim- 
pinat înaintea institutului de mai mulțî ca
nonici și de superiorii internatului, âr 
orchestra seminarială intona: ^Marșul Me
tropolitului Victor11, compus din incidentul 
acesta de harnicul nostru profesor de musică 
d-1 Iacob Mureșianu. Orchestra, constătă- 
tore din vre-o 4ece persone, a făout cea 
mai bună impresiuue asupra asistenților, 
între cari se aflau și dame.

A deolamat apoi studentul de cl. VII 
gim., loan Giurgiu, o odă ocasională com
pusă de tînărul și mult promițătorul cleric 
de anul prim Emil Sabo. Oda a fost decla
mată cu multă vervă și însuflețire. După 
asta corul seminarial a esecutat un imn 
festiv, după care studentul de clasa VI 
Samuil Vladone declamă o odă latină, stu
dentul de cl. V Romul JRațiu deolamâ în 
limba maghiară, er studentul de cl. VI 
Victor Bontescu declamă în limba germană. 
Tote declamările au fost bine succese, er 
declamatorii au fost aplaudați cu căldură.

Din complexul de limbi, câte am 
aucjit aici, fapt este și fapt rămâne, că nu 
e limbă mai dulce și mai frumosă, ca limba 
nostră românâscă, despre care a dis un în
vățat mare din apus, că „merită să fiă vor
bită de iotă lumea.“

Ca al 7-lea punct urmă un duet pe 
violină, esecutat de Virgil Pop și V. Bon
tescu, care a succes de-asemenea forte bine. 
Tinerii au fost siliți să mai eseoute o piesă 
afară de program. Pe violină solo s’a pro
dus studentul Virgil Pop, care dovedesoe 
un frumos talent artistic, pe oaie dâcă îl 
va cultiva, va ajunge departe. De-asemenea 
am văclut pe stud, de cl. V A. Popoviciu, 

mănuând bine arcușul. Corul mixt, compus 
din 30 tineri, toți din internat, și-a esecu
tat rolul cu succesul cel mai satisfăcător. 
Corul, ca și oehestra, au fost conduse de ta
lentul nostru profesor de musică, d-1 Iacob 
Mureșianu.

Urmă predarea unui prea frumos al
bum, ca amintire, Escelenței Sale Metropo
litului din partea elevilor interniști. Albu
mul a fost predat prin d-1 rector al insti
tutului Dr. V. Hossu, care în cuvinte alese 
și bine simțite recomandă institutul gra
țiosului patronat al Escelenței Sale. Metro
politul a răspuns într’o vorbire mai lungă, 
esprimându-șl deosebita bucuria pentru 
progresul arătat în studii și în arta musi- 
oală, ce atât de mult contribuie la formarea 
caracterelor. Ca archi-păstor, cjjse Escelența 
Sa, vă felicit, ca pe unii aleși dintre sute 
și mii de studențl ai poporului nostru cre
dincios, cărora li-s’a dat a-și face crescerea 
aici; felioit memoria piă a Escelenței Sale 
Vancea, din munificența căruia s’a fondat 
acest institut și s’a dotat, asigurându-i se 
viitorul; felicit pe părinții voștri, cari și au 
trimis mlădițele, tesaurul lor cel mai scump 
în acest institut. Fiți recunoscători Esce
lenței Sale piului fundator, părinților voștri 
și superiorilor acestui institut.

Apoi, adresându-se rectorului inter
natului, adause: Vă mnlțămesc, d-le direc
tor, pentru acestă frumosă festivitate. Mi-s’a 
$is, că „roze mi-s’au sămenat pe cale“ 
(textul odei), ele însă sunt și cu spini. 
Dâr sper, că generațiuuea acesta, adăpată 
la isvorul culturei religiose-morale, încă va 
fi la timpul său spre puternic sprijin. Să 
trăițl fiilor!

Vorbirea Escelenței Sale a fost ur
mată de bine simțite urări de „Să trăâsoă*, 
âr orchestra a intonat în decursul eșirei 
din sală „Marșul final“.

Primirea festivă a durat o oră și ju
mătate, cam dela 5 pănă la 6 ’/2 ore p. m. 
Escelența Sa a visitat apoi tote aparta
mentele institutului, precum și frumosa 
grădină, rămânând forte mulțămit cu cele 
văcjute.

Coresp.

Cătră toți frații și amicii mei.
Cu c|iua de mâne voiu reintra 

în temnițele dela Vaț pentru a su
feri restul pedepsei; îmi iau deci 
voia a usa de puțina libertate, mul
țumind din adâncul inimei, în nu
mele meu și al familiei mele, tutu
ror amicilor și cunoscuților, din apro
piere și din depărtare, pentru mân- 
găietbrea dragoste și interesare, ce 
mi-au arătat din incidentul morții 
neuitatei mele soții.

VS mulțumesc încă odată tutu
ror și vS string mâna cu iubire.

Al vostru în tot-dâuna
Băsescl, 18 Iunie 1895

George Pop de Băsesci.

Soiri telegrafice.
Viena, 20 Iunie. Majestatea Sa a 

primit demisiunea cabinetului Windisch- 
graetz, îndreptând cătră toți miniștri 
demisionați autografe grațiose și con- 
ferindu-le ordine înalte.

Viena, 20 Iunie. Monarchul a 
numit: pe contele Kielmansegg minis
tru de interne austriac și președinte 
al consiliului ministerial; pe ITeZ- 
sersheimb din nou ministru al Land- 
weh rului, pe Iaworsky din nou mi
nistru al Galiției, și pe șeful de sec
țiune Boehm ministru de finance; a 
încredințat apoi cu conducerea interi
maid a diferitelor ministerii pe ur
mătorii șefi de secțiune: Blumenfeld 
(agronomiă), Witiek (comerciu), Bitter 
(instrucțiunea publică și culte) și 
Hr all (justițiă).

Viena, 20 Iunie. Majestatea Sa 
va, apăre după ambcji în camera de
putation Noul cabinet, care s’a pre- 
sentat camerei înainte de ambcjl. 
după cum se speră, va fi în stare se 
resolve budgetul.

Hamburg, 20 Iunie. împăratul 
Wilhelm a sosit aci, și a fost primit 
cu mari ovațiuni.

Roma, 20 Iunie. In camera ita
liană s’a întâmplat o scenă scandalosă. 
S’au bătut și pălmuit deputății Ca
sale, Andreis și Laurenzana.

Cireșele. Cireșele, atât de gustose în 
frăgezimea lor prima-văratecă, au sosit, 
„La Science franpaise“ le consacră, cum au 
apărut, o notă interesantă. Lucullus e con
siderat, în cărți, ca importatorul în Europa 
al cireșului, ce ar fi adus din Asia-minoră. 
De un timp imemorial ni-se afirmă deci, 
că datorim o recunoscință ore-care acestui 
roman fastuos și mâncăcios. Pare însă, că 
nu datorim nimic său aprope nimic lui Lu
cullus. Un pomolog distins din secolul al 
XVIII-lea, abatele Rozier, publioâ în 1785 
un articol, în care demonstra peremptoriu, 
oă oireșii derivau, fiă prin sămânța lor, fiă 
prin hydridație, din cireșele sălbatice, cari 
rare în Italia, sunt indigene în Galia, 
Marea-Britanie și Germania, și indică în 
diferitele lor specii sălbatice, sursele prin
cipalelor varietăți. Lucrarea aoâsta, în care 
logica și observația se sprigineau pe o soi- 
ință arboricolă remarcabilă, a fost adoptată 
de Lamarch, oare reproducând-o în „Ency- 
clopâdie mâthodique,u ’i dedea reazemul au
torității sale. Lucullus ar fi introdus deol 
forte simplu în Italia o varietate de cireși 
mai dulci, decât cei cunosouțl pănă atunci. 
Pliniu descrise cjece specii fără nici o alusie 
la Lucullus. Putem deci mânoa în liniște 
cireși, fără a fi obligați a ne gândi la Lu
cullus cu recunoscință stomacului.

De-asupra ruinelor. Ilustrul, nemuri
torul Linnâe, a comparat cu multă drep
tate imensa, dâr umila familiă a grami- 
neelor cu poporul. „Ele sunt“, tjicea el, „să
racii, plebeienii, țăranii regnului vegetal. 
Ele alcătuesc partea cea mai simplă, cea 
mai numărosă și cea mai plină de viâță ; 
cu cât le calci în piciore, cu oât le stri- 
vesol mai mult, cu atâta ele se îmulțesc“. 
Pe de altă parte Chateaubriand le numesc» 
„poeticul decor al ruinelor gotice“. Decor 
seu nu, gramineele se urcă fără încetare, 
înfășură ruinele în frageda, dâr sănătosa 
lor vegetațiă, și pe aceste dărîmăturl tul- 
pinele lor plăpânde, clătinate de cea mai 
mică suflare a vântului, par a fi drapelele 
nenumărate ale armatei biruitore, a celor 
umili, a celor mici, cari îșl cer dreptul lor 
la viață. Linnâe are dreptate. In puzderia 
asta democratică, numărosă ca nisipul mă- 
rei, constă adevărata putere, aoeea, care se 
chiamă: trăinicia. Tot oe este artificial: 
castelele, fiă ele și gotice, palatele, monu
mentele, ca și sistemele, constituțiile și so
cietățile, nu trăesc decât o clipă în nemă
surata vieță universală, — și apoi, — ruina 
desăvârșită, pietrile clădirei se desfac, se 
sfărimă și cad. Pe când gramineele, venite 
nu se scie de unde, răsar într’o bună di- 
mineță printre pietri. Și de ar fi sdrobite 
și călcate în piciore, ce le pasă! Cele sfă- 
rîmate vor forma terenul, pe care se vor 
fixa și alimenta rădăcinele urmașilor lor.

Literatură,
„Prietinul sătânului român“. Aceeta 

este titlul unei frumose colecțiunl de „sfă- 
tuirl în formă de dialog pentru elevi și 
adulțl, compusă de loan Pop Reteganul. Cu 
un adaus de poesii alese“. Acestă cărticică 
conține vre-o 13 dialoguri forte potrivite 
și instructive pentru popor, precum și vre-o 
30 de poesii frumâse. Un esemplar, de 206 
pag., costă 30 cr. De vâncjare la tipografia 
editors „ Aurora “ A. Todoran în Gherla 

(Szamosujvâr.)

1- Un myloc de casă ieftin. Pentru re- 
gularea și conservarea unei mistuiri bune se 
recomandă cunoscutele prafuri Seidlitz ale lu 
Moli. Cutii originale 1 fl. bucata. Se pote că
păta dilnic pri postă de cătră farmacistul A. 
Moli, liferentul curții din Viena Tuchlauben 9. 
In farmaciile din provincia să se ceră prepara, 
tul lui Moli provădut cu marca de contravenție.

Proprietar: Aurei fttareșsaKm.

Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Cursul ia bursa din Viena. Oblig, o&il. fer. ung. de ost. I. emis. 123.50 Renta de argint austr.................... 101.30

Din 19 Iunie 1895. Bonuri rurale ungare 4% • • • 98.30 Renta de aur austr......................... 123.10

Renta ung. de aur 4% .... 123.45 Bonuri rurale oroate-slavoue. . . 98.75 LosurI din 1860 ......................... 157.-

Renta de oordne ung. 4% • • • 99.40 Imprum. ung. cu premii .... 158.— Acții de ale Băncei austro ungară. 1075—
Impr. oăil. fer. ung. în aur 472% • 125.85 LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 147.— Acții de-ale Băncei ung. de credit. 493.25
Impr. căii. fer. ung. în argint472o/o 103.15 Renta de hârtie austr.................... 101.30 Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 407.25

Napoleondorî........................... ...... 9.63
Mărci imperiale germane . . . 59.3772
London vista............................ 121.30
Paris vista................................. 48.1272
Rente de corâne austr. 4%. . . 101.40
Note italiene................................. 46.0272
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Comande din provinciă se efectueză jiilnicu prin rambursa poștală.
La deposite se se ceră anuității preparatele provedute cu iscălitura și marca 

apărare a lui A. MOLL.
Deposite în Brașovă : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victoru Roth, Fr. Kellemen și 

Kugler engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch &. Tartier, Fritz 
20-52.

------—

Veritabile numai, «lecă fiăeare cutia este prove«|uta eu marea «le 
aperare a Iui A. Moli și eu subscrierea sa.

Prin efectul* de lecuire durabilă al* Prafuriloru-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților* celoril mai cerbicose la stomachu și pântece, în contra cârceilor* și acrelei la sto- 
machti, constipațiunei cronice, suferinței de ficații, congestiunei de sânge, naemorhoideloru și 
a celor* mai diferite bole femeesci a luat* acest* medicamentu de casă.o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce.—Prețuia unei cutiioriginale sigilate 1 fl. v. a.

Falsificațiile se voru urmări pe cale judecător escă.

FranzbraMiwm și sare a lui Moli, 
nnmnî decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și 

VGriLaDIIU nUilidl, plumbul* lui A. Moli.
Franzbranntwein-uld și sarea este forte bine cunoscută ca un* remediu poporală 

deosebire prin tras* (frotatfi) alină durerile de șoldină și reumatismfl și a altor* urmări 
recelă Prețulu unei sticle-originale plumbate 90 cr.  

Apă de gurăaSaBicyB a Moli.

(Pe basa de natron Acid-salicilicîi)
La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 

adulțl, asigureză bcestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților*. Pre
țuia «ticlei provâjiute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr._________________________

Trimiterea principală prin
Farmacistului A. MOJLIt, w

c. si r. furmsoru alii curții imperiale Viena, Tnciilaita 9
* .................... o

X

Ed.
Geisberger.
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Sz. 164—1895 vegr.

Arveresi hirdetmeny.
Alblirt biroaâgi vegrehajtb az 1881-ik evi LX. t. cz. 102. §-sa er- 

telmeben ezennel kozhirrâ teszi, hogy a brassbi kir. torvenyszeknek 
4544—894 sz. a. kelt vegrehajtâst rendelO 6s a Zernesti kir. jârâsbiro- 
Bâgnak 1401—894 sz. a. kikiildetest tartalinazb vegzese folytân Mețiân 
Stefan zernesti lakâs javâra Letca B. Bucur es târsai uj tohani lakosok 
ellen 364 fr. toke, ennek 1894 ev julius h6 1 napjâtdl szâmitandd 6°/0 
kamatai es eddig osszesen 56 frt 65 kr. perkOltseg koveteles erejeig 
elrendelt kielegitesi vegrehajtâs alkalmâval birdilag lefoglalt es 670 frt. 
becsiilt ingbsâgok u. m. lovak, okrok, tehenek, kocsik stb nyilvânos 
ârveres utjân el tognak adatni.

Mely ârveresnek az 1351—1895 sz. kikiildetest rendelO vegzes folytân 
a helyszinen vagyis Uj Tohânban a kozsâg hâzânâl leendO eszkozle- 
sere 1895-ik âvi junius ho 30-ik napjânak delelâtt 9 brâja hataridOul 
kitiizetik es ahhoz a venni szândekozok ezennel oly megjegyzessel 
hivatnak meg hogy az erintett ingosâgok ezen ârveresea, az 1881-ik 
evi LX. t. cz. 107. §-a ertelmeben a Jegtobbet igerânek becsâron al61 is 
elfognak adatni, a netalâni elsobbsâgi igenyldk pedig feihivatnak, mi- 
szerint jogaikat az emlitett t. cz. 111. es 112. §-a alapjân ârverezes ineg- 
kezdeseig ervenyesitsâk.

Az elârverezendO ingosâgok vetelâra az 1881-ik evi LX. t. cz. 
108. §-a szerint fizetendo.

Kelt Zernesten, 1895 evi junius ho 17-en.
HUSZĂR VILMOS 

kir. birbsâgi vegrehajtb.

Mersul trenurilor
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Viena . .
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia . .
B -Huiedin 
Ghârbău .
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Apahida
Ghiriș . .
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încuadrațl cu linii mai negre

88 —Oderîielw-sfecuesc.
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sunt a se oeti de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


