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Conferer&țete ceho-germane.
Ce se mai petrece în partea de 

dincolo a monarchiei nostre. acolo 
unde după părerea generală vor 
ave se cadă sorții pactului cu Un
garia ?

Etă o întrebare, care trebue să 
ne intereseze și pe noi Românii și 
cu privire la care vom încerca a da 
unele deslușiri.

Buletinul politic pentru moment 
spune, că ministeriul Koerber mai 
spereză încă a face posibilă o înțe
legere transitoriă între Cehii și Ger
manii Boemiei. Este deja ceva es- 
tra-ordinar, că acest ministeriu se 
pote susfinâ — de doi ani la 
cârmă, der mai mult îi vine omului 
se se mire, că după tote câte s’au 
petrecut Dr, Koerber nu încetâză 
de a-se sfătui cu diferifii bărbați de 
încredere ai celor doue națiuni asu
pra mijlocelor, prin cari s’ar putâ 
ajunge mai ușor și mai curend la 
o înțelegere, fiă și numai provi- 
sorică.

Tote convorbirile și sfătuirile se 
învârtesc în jurul cestiunei limbei, 
ceea-ce e forte caracteristic pentru 
situația interibră în Austria. Cehii 
pretind mai întâiu resolvarea aces
tei cestiuni, înainte de a se discuta 
despre celelalte, cum e pactul, tra
tatele comerciale ș. a.

Ministru-președinte Koerber pre- 
gătesce acum terenul pentru confe- 
rențele numite de înțelegere, ce se 
vor țină între Cehi și Germani cam 
prin luna lui Aprilie sâu Maiu.

Se asigură, că comitetul esecu- 
tiv al deputaților cehi va fi conehiă- 
mat în Praga în 26 1. c. la o con- 
ferență, căreia i se vor presenta pro
punerile ministrului-președinte rela
tive la împăciuire.

In calele din urmă s’au lățit în 
tabăra, germană păreri cam optimiste 
despre situațiunea interibră politică. 
Au început Germanii se nu se mai 

temă așa de mult de absolutismul 
cn care a amenințat Dr. Koerber, 
la cas câud parlamentul ar refusa 
de a resolva problemele cele mai 
urgente, ce se impun statului.

Li se pare Germanilor, că Cehii 
vor preferi o tactică prevenitore unei 
tactice de oposițiune bruscă. Ceea 
ce- a contribuit ca ei se mai lase 
din pesimismul ce-i conducea pănă 
acuma, este și atitudinea unuia din
tre deputății cehi naționaliști, care 
e recunoscut ca capacitate. El se 
numesce Dr. Pantuczek și a avut 
curagiul a pleda cu totă puterea 
argumentelor pentru părăsirea prin
cipiului de a-se Introduce sistemul 
de două limbi oficiale în întrega Boe- 
miă și pentru adoptarea principiului, 
ca unde numai se pote să se sepa- 
reze cercurile și să fiă stabilită pen
tru ele una dintre limbele țării. In 
ținuturile locuite de Cehi să fiă 
limba cehă și în ținuturile locuite 
de Germani, limba germană recu
noscută ca limbă oficială.

Germanii seim că sunt pentru 
introducerea sistemului din urmă și 
ei spereză acum, că se vor găsi și 
între Cehi, cari să adereze la prin
cipiul delimitării cercurilor după na
ționalitate.

Dela conferențele de împăcare 
se așteptă, că în cașul cel mai bun 
vor da un substrat ore-care pentru 
regularea pe cale legală a cestiunei 
de limbă într’un punct seu altul. La 
o împăcare deplină însă nu se aș- 
tâptă nimeni, ba după părerea ge
nerală acesta este pentru mult timp 
cu neputință.

Altă este întreba,rea, dăcă resul- 
tatul conferențelor de înțelegere pbte 
înrîuri în mod decisiv asupra pactu
lui austro-ungar. Și în privința acesta 
Germanii văd lucrurile în lumină 
mai favorabilă. Ei cred adecă, că 
Cehii se vor feri a face obstructiune 
în parlament contra pactului cu Un

garia și că Germanii de sigur nu-o 
vor face.

Cu tete aceste nici ei nu cred, 
că va merge neted resolvarea pac
tului. Cel ce va trăi, va vede.

2256 funcțiuni nouă. în raportul 
comisiunei financiare despre budget se ac
centuez;!, că în cadrul budgetului pe 1902 
sunt sistemisate nu mai puțin ca 2256 
posturi nouă de funcționari. în urma acestei 
sporiri a funcțiunilor, cheltuelile statului 
se vor urca cu 5,662.931 corone. Comisi- 
unea a calculat, că tote cheltuielile îm
preunate cu salarisarea funcționarilor se 
urcă la suma de 182,336.990 corone. în suma 
scesta nu sunt calculate competențele 
militare și croate. Una din foile unguresc! 
dice, că decă urcarea acesta va merge tot 
așa înainte, peste 5 ani statul va fi în 
deficit, er peste 15—20 ani în cel mai 
complect bancrut.

Alegeri parțiale de deputat. în 
cercul Desului, rămas vacant în urma in
validării mandatului contelui Teleki Domo- 
kos, se dice că vor candida 8 persone. 
Vor candida între alții liberalul-guverna- 
mental Emmer K. și kossuthistul Hentaller 
L. — în cercul Gherlei alegerea se va 
face în 4 Februarie. Candidat e secre
tarul ministerial Dr. Gopcsa L.

Acțiunea macedo bulgară. Porta 
urmăresce de-aprdpe mișcarea începută de 
supremul comitet macedonean în provin
ciile bulgare. Propaganda se face acum 
și prin publicarea de diare. La Tatar- 
Bazargik apare diarul rEmigracya“, er la 
Kazanlîk diarul „Iscran“, și ambele ple- 
deză pentru republica macedoneană. Acest 
republicanism e propagat mai mult pen
tru a-se căștiga simpatia opiniei publice 
francese pentru causa comitetului mace
donean.

Din dieta ungară.
în ședința de alaltăeri a dietei s’a 

făcut desbaterea pe paragrafi aprovisoru- 
tui pentru armată.

Deputatul Pichler pol emisă cu mi
nistrul de honvedi Fejervăry, care disese 
în ședința premergătore, că Ungurii nu 
sunt chemați a judeca raporturile consti
tuționale din Austria. Pichler spune, că 
foile publică de câte-va dile lucruri com- 
promițătdre despre ministerul de homvedi 
și că la acest ministeriu se întâmplă abu- 
surl 'mari la furnisărl. Cere desmințirea 
acestei acusări, și încă prin documente,

Ministrul Fejervăry combate pe Pich
ler și declară, că nu dă nimic pe pressa, 
care iși face o armă pătimașă din cesti- 
unile militare. în cât despre abusuri lă 
ministerul de sub conducerea lui, spune, 
că cele ce s’au scris într’o foie budapestană, 
au emanat numai din sentiment de speculă.

La desbaterea proiectului despre re
cruți Pichler declară, că partidul seu (kos- 
suhtiștii) nu primesce proiectul. Partidul in
dependent nici odată nu va primi ideia 
apărărei comune și a armatei comune, fiind
că „molohul" acesta (armata) face impo
sibilă desvoltorea țârii; dinastia crede, că 
numai prin armata comună se pdte susține, 
în alte țări armata simte una cu națiunea, 
în Ungaria însă nu este așa; aici armata 
represintă un spirit strein. Alte armate 
sprijinesc industria indigenă, în Ungaria 
însă armata comună favoriseză numai in
dustria austriacă. De ce n’au și Maghiarii 
șantiere de vapdre etc. [Nu cunosce fap
tele de arme ale armatei comune, e 
sigur însă — dice — că numărul sinuci
derilor în armată, nu este nicăirl așa de 
mare ca în Austro-Ungaria.

Nessi P. încă vorbesce în contra pro
iectului și presentă un proiect de resolu- 
țiune pentru întroducererea noului cod 
penal militar.

Râtkay L. dice, că n’are nimeni plă
cere de a protesta adi, când ministrul de 
honvedi cu sabia trasă taie rend pe rând 
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Frederic-cel-mare și curtea lui.
In istoria Prusiei atât de bogată în 

figuri istorice, cu greu ar pute găsi cineva 
o figură mai populară, decât pe filosoful 
de pe tron, căruia istoricii i-au dat nu
mele de: „Frederic-cel-mare“..

Ca erou în răsboiii și ca domnitor 
în pace, Frederic a făcut de-opotrivă lu
cruri mari și dintele timpului n’a putut să 
rodă nimic din imaginea caracterului seu.

Der nici regii nu umblă vecinie îm- 
brăcați în zale și manta regală și numai 
acela, care a avut ocasiune a-i vede și în 
neglige, cum se portă în căsnicia lor, pdte 
să-și formeze o ideie completă despre 
dânșii.

0 asemenea favorabilă ocasiune a 
avut academicianul Dieudonne Thiebault, 
care s’a bucurat timp de două-deci de ani 
de intimitatea lui Frideric-cel-mare. Re
gele își cetea adesea propriele sale lu
crări în fața lui Thiebault, care avea afară 
de acesta intrare liberă și la prinți și 
prințese, așa că încetul cu încetul a pu

tut cunosce tote amănuntele vieții de 
curte, pe cari, întorcându-se în Franța, 
le-a descris într’o carte, care pe acele 
timpuri era forte mult citită.

Cartea lui Thiebault, a apărut la 1804 
sub titlul: „Mes souvenirs de vingt ans 
de sejour ă Berlin ou Frederic le Grand, 
sa familie, sa cour, son gouvernement, 
son academie, ses ecoles et ses amis lit
terateurs et philosophes".

După atâta timp s’a aflat un scriitor 
cu numele Dr. Heinrich Conrad, care a 
făcut acestă carte accesibilă și publicului 
german. Traducerea lui Conrad a apărut 
de curend în două volume grdse la Ro
bert Lutz în Stuttgart.

Thiebault a venit întâi la 1765 în 
Berlin, unde fu numit membru al Acade
miei și profesor de literatura francesă la 
academia militară întemeiată de Frederic 
cel mare. Frederic ocupa atunci tronul 
deja de cinci-spre-dece ani, așa că Thie- 
bault cele mai multe din acest timp le 
scie numai din audine. Insă lucrurile pe | 
cari le istorisesce, le-a audit dela contim- ! 
porani și nu pierd nimic din interesul lor. ! 
Astfel zugrăvesce Tiebault în câte-va tră-1

sături și portretele părinților și fraților lui 
Frederic.

Cât de sever a tratat Frederic Wil
helm pe fiiul său, este în de obște cu
noscut. Se scie, că era să-l aducă pe eșa
fod, când află, că Frederic, fără voința 
tatălui său avea de gând să se căseto- 
rescă în secret cu o princesă englesă și 
numai intervenției ambasadorului austriac 
Seckendorff putea să-i mulțumescă, că a 
scăpat cu o pedepsă de arest și că n’a 
fost esecutat, ca credinciosul său adju
tant, Katt.

Se scie și aceea, că Frederic avea 
mare slăbiciune pentru omenii de statură 
mare. Voind să-și populeze țâra cu o rassă 
de dmeni uriașă, el își însura soldații din 
gardă cu fetele cele mai mari, ce se pu
teau găsi. Cum s’a păcălit însă odată re
gele, despre acesta Thiebault povestesce 
următorea anecdotă:

în drumul dela Potsdam spre Berlin 
regele întâlni odată o fată uriașă, care se 
întorcea dela târg din Berlin acasă în sa
tul său saxon. Regele credea, că în fru- 

! mosa personă a găsit un mijloc potrivit 
! pentru realisarea planului său de selec- 
țiune și o rugă se predea o scrisore, pe i

i care el o trimite comandantului dela porta 
din Potsdam, dându-i pentru acest servi
ciu un taler. Fata însă bănuia, ce are de 
gând regele, și când sosi la Potsdam, dădu 
scrisdrea și talerul unei babe bătrâne, er 
ea măsură drumul mai departe cu picio- 
rele sale lungi, spre satul său. Coman
dantul deschise scrisorea, pe care i-o 
aduse baba și găsi în ea ordinul, se mă
rite pe aducătorea scrisorii imediat cu 
grenadirul cutare. Biata femeie bătrână fu 
forte surprinsă, când i-se comunică, ce o 
așteptă, der se supuse cu plăcere ordi
nului Majestății Sale. Grenadirul însă tre
bui să fie mult timp capacitat, pănă s’a 
hotărît a-se supune ordinului regesc. Cu
nunia se făcu. Abia a doua di află regele, 
cum l’a tras pe sforă fata saxonă și de 
vreme-ce soldatul era în desperare, n’a 
rămas alta, decât a ordona divorțul.

De altfel Frederic Wilhelm nu era 
atât de darnic, să arunce mimai așa un ta
ler, căci era sgârcit pănă la exces. Loco
tenentului Schonfeld, care îi aduse un cal 
din grajdurile regesc! din Westfalia, îi 
dădh ca semn de deosebită grație un fio
rin de argint și dădu ordin să fie ospă
tat la palat.
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florile dreptului public ungar, er majori
tatea îl aplaudeză.

Br. Fejervâry (ministru de honvedi) 
spune, că n’are ce face, decă Pichler con
sideră armata ca ceva strein. Las să spună 
Pichler husarului unguresc, că nu e Ungur, 
și are se vadă ce-i va răspunde. Codul 
penal militar va fi gata până la finele lui 
Aprilie. A pregătit deja 18 proiecte. Cei 
din stânga estremă acentueză mereu dreptul 
public. Dreptul public e forte frumos, der 
omul trebuie să se ocupe și cu altele. 
N’are dreptate Ratkay când dice, că în 
regimentele unguresc! trebuie aplicați nu
mai Maghiari. Acusa de trădare nu-1 su
păra. S’a obicinuit cu ea. Doresce însă ca 
toți miniștri de honvedi să fie „trădători" 
că el.

La votare proiectul fu primit cu 
majoritate.

SCIRILE DILEI.
9 022) Ianuarie.

„Munificența episcopului Pavel". 
Sub acest titlu diarului „Magyarorszăg" 
i-se comunică din Oradea-mare, că Escel. 
Sa episcopul gr. cat. român din Oradea 
mare, Mihail Pavel, a dăruit suma de 
150,000 cor. pentru zidirea unui internat 
de băeți în locul internatului celui vechiu 
edificat la sfîrșitul secolului XVIII sub 
Leopold II. și care nu mai era corăspun- 
dător.

Ferdinand Hor«nsz.ky — ministru 
de interne. O foie maghiară crede a sci, 
că Ferdinand Horanszky va fi numit mi
nistru de interne, numire, ce se va face 
dilele acestea.

Monarchul la Coloman Szell. Din 
Viena se anunță, că Majestatea Sa mo- 
narchul a visitat Sâmbătă pe ministru- 
președinte Szell și a convorbit cu el timp 
mai îndelungat. După operația, ce i s’a 
făcut, Szell se află acum destul de bine 
și se crede, că deja adi, Miercuri, se va 
reîntorce la Budapesta.

Craniul lui Petofi. Revista „Vasar- 
nap Ujsâg“ în ultimul său număr publică 
desemnurile craniului pretins al lui Petofi, 
făcute de profesorul de desemn Flaviu 
C. Domșa din Blașiu. In același timp 
mai publică trei ilustrații din Blașiii și 
anume: reședința metropolitană (intrarea), 
gimnasiul și catedrala. Sub titlul „Despre 
pretinsul craniu al lui Petofi" numitul 
diar publică opiniile lui Jokai, Dr. Torok 
Aurel, directorul instit. antropologic, și Dr. 
Seemayer Wilibald, ajutor de custode la 
museu. Opinia lui Jokai o cunoscem deja. 
Dr. Torok, lăudând abilitatea d-lui Domșa 
în esecutarea desemnurilor, se pronunță 
de asemenea negativ, Singurul Seemayer 
este de părere, că după desemnurile d-lui 
Domșa nimic nu se află, ce ar contra-dice 

suposiției, că craniul ar fi al lui Petofi, 
er de altă parte sunt mai multe indicii, 
cari impun o cercetare seriăsă, ce va tre
bui să se facă din partea antropologilor 
din țără.

O scire, ce ne vine din Budapesta 
spune, că eri, în 21 Ianuarie, au sosit 
acolo profesorii A. Chețianu și Octavian 
Bonfiniu din Blașiti cu pretinsul cra
niu al lui Petofi. Profesorul Dr. Torok 
Aurel, căruia i-au arătat craniul, l’a esa- 
minat și a spus, că se va pronunța la 
timpul său.

Conferința D-Ini Gr. G. Tocilescu 
Joi sera la Ateneul din Bucuresci d-1 Gr. 
Tocilescu ’și-a desvoltat conferința sa. 
^Escursiunea studenților români la Atena“, 
înaintea unui public numeros și ales. înainte 
de a intra în fondul cuvântărei sale, d. 
Tocilescu face elogiul regretatului V. A- 
Urechiă, care a fost unul dintre îmbolfii- 
torii escursiunei. Amintesce apoi de neui
tatul Const. Exarcu, care a luptat pentru 
înălțarea culturală a românismului. Confe
rențiarul, trecând la subiectul conferinței 
sale, arată că studiile universitare nu trebue 
să fie numai teoretice; de aceea d-sa în 
tot-deuna a făcut escursiuni cu studenții 
prin Dobrogea, de-alungul Jiului, de-alungul 
Oltului etc., ca să controleze tinerii uni
versitari cele spuse ex cathedra. Din acestă 
convingere asupra metodelor în învăță
mânt, s’a născut și ideia escursiunei in 
Grecia. D-1 Tocilescu descrie apoi în amă
nunțimi tote peripețiile escursiunei, precum 
și măreța primire făcută studenților români 
de poporul elin.

„Popă maghiaro-fag". „E(jyetertesu 
are efăși visiuni. Spune, că în 14 Ianua- 
arie n., diua anului nou românesc, preotul 
George Muncuș din Cricău (comit. Albei- 
inferiore) ar fi ținut în biserică o vorbire 
„al cărei fie-care cuvânt era espresiunea 
urei pătimașe în contra Maghiarilor14. Pre
otul să fi batjocurit șcdla ungurescă din 
Cricău, care numai în urma lașității Ro
mânilor pote să esiste. A vorbit de rău 
pe Maghiari și „a înjurat tot ce e ungu- 
rosc". Deși — scrie „E—s“ — preotul e 
cunoscut în tdtă împrejurimea ca „nepa
triot", totuși guvernul îi dă congruă de 
300 cor. — Suntem convinși, că numai 
vr’un dușman al numitului preot a putut 
să iscodescă povestea acesta, pe care a 
trimis’o foiei kossuthiste, ca să lovescă 
cu ea în cel căruia-i portă Sâmbetile. De 
altfel gazetarii șoviniști încă se pricep la 
„înfrumsețări" de stil de câte-ori e vorba 
de vr’un Român de inimă și de preoți, 
cari își fac datoria lor creștinescă româ- 
nescă și națională.

Concertele Popovicl-Dima. Dumi
necă sera a avut loc în teatrul orășenesc 
din Lugoș concertul Popovici-Dima. Con
certul a satisfăcut pe deplin așteptărilor 
celor presenți. — Adi, Miercuri, d-nii Po

povic!, Dima și d-na Dima vor concerta 
în Arad, Sâmbătă Ia Oravița, Luni în 27 
c. la Reșița-montană, Miercuri în 29 c. la 
Panciova.

Cât de bine se simt Șvabii în Un- 
garia!? In 18 l.'c., scrie „Gross Kikindaer 
Ztg." plecară 150 bărbați germani din co
munele Comloșul-mare și Hatzfeld, spre 
a emigra în America. Ei au de gând 
a-și duce și familiile în lumea nouă, în
dată ce se vor fi aședat acolo. Așa de 
bine se simt Șvabii în Ungaria! E timpul 
suprem, de a se face ceva, spre a se pune 
capăt povoiului crescând al emigrării. 
Șvabii sunt cunoscuți ca muncitori și eco
nomi buni, decă iau deci lumea în cap, 
acesta vrea un fapt semnificativ și întris
tător.

Pentru proiectatul internat de 
copii al bisericei Sf. Nicolae din Scheiu 
au mai contribuit — în locul felicitărilor 
de anul nou, — următorii domni: Ioan 
G. Coliban măsar 4 cor., diaconul loan 
Prișcu, proprietarul Dumitru I. Pascu, 
preotul din Săcel Aron Flucuș și prof. 
Dr. Constantin Lacea câte 2 cor.; N. N. 
40 bani. — Primescă marinimoșii dărui- 
tori cele mai vii mulțămite. Comitetul pa
rochial.

Rectificare. Eri vorbind la rubrica 
„Scirile dilei" despre sărbătorea „Botezul 
Domnului" la biserica Sf. Adormiri din 
cetatea Brașovului, s’a dis, că corul, care 
a cântat la sf. liturghie, a fost condus de 
d-1 Pant. Dima. După o informație ulte- 
rioră nu d-1 Dima, ci d-1 învățător Nic. 
Stoicovici este conducătorul corului, care 
e compus din domne, domnișore și domni 
funcționari tineri dela filiala „Albina" din 
localitate, cari și-au luat asupra lor acesta 
sarcină gratuit și de 2l/2 ani jertfesc tim
pul pentru împlinirea acestei nobile și 
creștinesc! datorii. Sinodul parochial le-a 
și votat pentru acesta mulțămită ,și recu- 
noscință.

Poporul engles contra lordului 
Roberts. Dilele acestea s’a ținut în Shef
field o adunare, care a luat o resoluțiune 
de cuprinsul, ca să se ceră demisiunea 
lordului Roberts din armata englesă și 
restituirea din parte-i a sumei de 100,000 
funți sterlinge, ce le căpătase sub titlul 
„terminării răsboiului cu Burii". S’a mai 
cerut în resoluțiune ca urmașul lordului 
Roberts, să nu fie ducele de Connaught, 
ci generalul Buller.

Un furt inai*e de timbre. Diarul 
„Vecerna Posta" din Sofia scrie, că în 
Imprimeria statului s’a descoperit un mare 
furt de timbre. Muncitorii ar fi furat, rând 
pe rând, timbre în valore de 10 milione 
franci. Suma acesta se crede a fi esage- 
rată.

Comandant bur împușcat. Din Gra- 
affreinet se telegrafeză, că comandantul 

bur Shepers a fost împușcat în 18 Ianua
rie n. Sentința a fost întărită de Kitche
ner. In contra lui Kruitzinger se va face 
investigația în săptămâna viitore.

La „masa studenților" din Brad a 
binevoit O. D. Ioan N. Bidu, comerciant 
în Brașov, a contribuit suma de 10 cor.— 
Cea mai profundă mulțămită primâscă 
mărinimosul contribuitor în numele tine
rilor, cari vor beneficia de acestea con- 
tribuiri. Pentru comisiunea administrativă: 
Va sile Boneu prof.

Cura băilor de bnrueni depurative 
„Diiișoreann" Ploe^d. Cu acestă cură 
ușoră de aplicat și de urmat se pdte res
tabili ori-ce suferind, de ori-ce bolă, în 
ori-ce timp al anului, fără temă de ră- 
celă. La bălele de cancer, tuberculosă, 
epilepsie, hemoroide, paralisie totală seu 
parțială, hemiplegie, etc. fac angajamente 
garantate pentru restabilirea sănătății. Cei 
cari se pot acomoda în locuința' lor, se 
pot curarisi singuri acasă, după o instruc
ție specială bolei cerută de suferind. Con
sultul prin corespondență fără instrucție 
e gratuit, asemenea e gratuită și instruc
ția pentru cei ce vor dovedi, că sunt să
raci fără mijloce. La cașuri grave, unde 
mdrtea ar amenința vieța, și medicina nu 
mai pdte da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol mă pdte chema ori
cine telegrafic. Dinșoreanu, physiolog-hi- 
dropat.

Soiri m&runte din România. — 
A. S. R. Principesa Maria a binevoit se 
ceră dela primăria Capitalei un tablou, 
care să cuprindă numele tuturor primari
lor, cari s’au perindat în capul acelei ad
ministrații, de 20 de ani încoce, precum 
și numele și etatea fetelor, decă au. Acesta 
în scopul, ca să-și alegă domnișore de ondre 
dintre fiicele foștilor primari.

— Sâmbătă la orele 12 din di, Mi
tropolitul Primat. înconjurat de înaltul 
cler, s’a înfățișat la palatul regal, unde în 
presența Regelui și Reginei, a principilor 
moștenitori și a principesei Maria și a 
Curții regale, a făcut obicinuitele rugă
ciuni din ajunul Bobotezei. După ceremo
nie, Majestățile lor au reținut la dejun pe 
Mitropolitul Primat.

— Parchetul din Iași e hotărît să 
deschidă acțiune publică contra bancheri
lor Frații Jurist, ca complici în cestiunea 
delapidărei de 285.000 lei, săvîrșită de fos
tul director al Băncei, Spacu, care după 
cum se scie, s’a sinucis.

— Cu ocasiunea anului nou, mișca
rea corespondenței telegrafice la oficiul 
central din Bucuresci a fost 35.653 tele
grame, prin urmare cu 1012 mai multe ca 
în anul trecut.

— Mai mulți ofițeri din cavalerie au 
început se facă încercări de curse între 
Bucuresci-Ploesci și Bucuresci-Târgoviște, 
spre a dresa caii la străbaterea distanței 
mari.

Odată a mâncat la generalul Grumb- 
kow o șuncă, care i-a plăcut forte mult. 
Imediat a ordonat să mergă bucătarul ge
neralului la bucătăria regală și să arate 
cum se prepară șunca. Măestrul de bucă
tărie ceru a doua di dela rege cheile piv
niței, ca să scdtă de-acolo cinci-spre-dece 
sticle de șampanie. Regele, care sciea 
forte bine, ce reserve are în pivniță, în
trebă la ce trebue șampania și nu puțină 
fu mirarea lui când află, că bucătarul d-lui 
Grumbkow cere șampania, pentru-ca să 
ferbă în ea șunca. Bucătarul, firesce, fu 
imediat congediat, er generalului Grumb
kow îi dise regele: „Când îmi va fi dor 
de-o șuncă bună, am se viu la tine; eu 
nu sunt destul de bogat, pentru-ca să o 
pot prepara după receptul bucătarului tău".

La curte nu era, decât bucătărie 
burgheză. Regele își tiranisa soția, pe 
Sofia Dorotea de Hanovera, și nu-i permi
tea să-și facă nici măcar un scrob de ouă, 
când se întâmpla să fie stricată friptura. 
Regina nu îndrăsnea nici-odată a-se îm
podobi cu diamantele sale. într’o sără pro
fită de ocasiunea, când Maj. Sa era ab
sent și puse juvaerurile. Ea ședea la masa 

! de joc, când se anunță sosirea regelui, 
care nu era așteptat decât pentru a doua di. 
Regina se înspăimântă așa de tare, încât 
în fața întregei societăți, își luă în grafia 
cea mai mare juvaerurile și le vîrî în 
buzunare.

Spiritul de economie al tatului său 
îl moștenise și Frederic cel mare, deși 
de-altminteri era un naturel în multe pri
vințe deosebit de al tatălui său. Cei doi 
șefi de bucătărie ai lui, ani de-a rândul 
primiau dilnic numai o sticlă de vin, cu 
timpul însă o suprimă și pe acesta și bu
cătarii trebuiau să se mulțumescă cu res
turile de vin, ce rămâneau dela masă.

Frideric sciea puțin latinesce, er gre- 
cesce chiar nimica, de aceea simția tre
buința de a poseda classicii în traducere 
bună francesă, Academicianii împărțiseră 
între sine operele lui Diodor de Sicilia, 
Seneca, Plutarch, Cicero etc. cu scop de 
a-le traduce, însă tot planul rămase baltă, 
după-ce află, că onorarul traducerei și 
cheltuielile tiparului vor costa vr’o 18.000 
taleri.

Spiritul de economie a regelui trecu 

și asupra reginei, deși ea se întîlnia forte 
rar cu soțul său. Regina se numia Elisa- 
beta Christina și era fiica ducelui de 
Braunschweig. Când Frederic, după neis- 
butirea primului său plan de căsătorie, se 
fiotărî să se însore cu prințesa, care era 
în etate de 17 */2 ani și avea o frumsețe 
estra-ordinară, se dice, că ar fi declarat, 
că nici odată nu o va visita, ca pe soția 
sa, și a rămas credincios acestei decla- 

1 rațiuni.
1

Regina — dice Thiebault — afirma, 
ce e drept, că a născut odată fără vreme, 
însă damele de curte obicinuiau a rîde ne- 
încredătore, de câte-ori istorisia acăstă în
tâmplare. Fapt este, că regina își avea 
reședința în Schonhausen, distanță de o 
oră dela Berlin, și numai la ocasiunî es- 
tra-ordinare se presența la Charlotten
burg, er în Potsdam n’a fost nici odată. 
Regele însă își visita soția tot-deuna la 
diua ei natală și petrecea o jumătate de 
oră în Schonhausen. Acesta era singura 
di pe an, când nu purta cisme.

La curtea reginei se petreceau lu
crurile în cea mai mare liniște. Nu se 

pote imagina ceva mai simplu, decât 
acestă curte. „Astădî e mare gală la re
gina" — dicea odată un compatriot de al 
Iui Thiebault, — căci trecând prin curtea 
castelului, am vădut la scările principale 
o laternă veclie aprinsă".

La seratele tradiționale ale reginei, 
se dădea așa puțină mâncare, încât parti- 
cipanții trebuiau să mai mănânce odată 
acasă.

Se întâmpla chiar, că nu se dă
dea nimic de mâncare, fiind-că căsenii, 
cari nu puteau să se despăgubescă în 
altă parte, erau îngrijați în prima linie 
de stomacul lor și consumau tot ce se 
pregătise. „îmi aduc aminte — scrie 
Thiebault, — că într’o sără domna mare
șalului Schmettau n’a primit nimic alta, 
afară de o cireșă-compot, cu tdte că regina 
dăduse ordin, să o aibă în deosebită con- 
siderațiune, fiind-că era suferindă.

(Va urma.)
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— Din raportele sosite la ministerul 
Domeniilor dela prefecturile din țeră, re- 
sultă, că semănăturile sunt periclitate în 
urma gerului de Joi și Vineri; zăpada că- 
dută, pe ici pe colo, nu a fost așa de mare, 
ca să acopere câmpul și să pue astfel la 
adăpost semănăturile.

Vărsarea de sânge din Idieciâ.
Am adus în numărul de eri scirea 

despre faptul fioros, petrecut în comuna 
mixtă, săsescă-românescă, Idieciul-de-jos în 
diua de 18 Ianuarie.

Ce s’a putrecut acolo?
Un proprietar din Reghin, cu nu

mele Samuel Kloss, și câți-va tovarăși au 
cerut comassare în numita comună.

Este sciut, că poporul în tote păr
țile observă o atitudine plină de neîncre
dere. față cu o schimbare radicală agrara.

Motivele aversiunei față cu comas- 
sările sunt de două feluri:

întâiu trebue se considerăm alipirea 
moștenită din părinți a poporului agricul
tor față eu pământul, udat în atâtea ge- 
nerațiunl de sudorile feței lui.

Apoi mai vine experiența tristă, că 
poporul, mai ales în părțile, unde s’au fă
cut comassările la îndemnul și stăruința 
marilor proprietari, a fost neîndreptățit și 
scurtat în dreptul său de proprietate.

Cătră aceste motive generale, în co
muna Idieciu mai vin și considerațiunile 
speciale, că hotarul este rău, espus inun
dațiilor și prin solul, ce conține sare, 
aprope impracticabil.

Etă de ce locuitorii au protestat 
contra procedure! inițiate pentru co
massare.

Și autoritățile, a căror datorie ar fi 
să lumineze poporul, după cum ne spune 
diarul „Kronstădter Zeitung", nu și-au 
putut, face datoria din pricina, că atât 
notarul Szăsz Bela, cât și judecătorul de 
tribunal. Horvât, Miklos, sunt cu desăvâr
șire lipsiți de cunoscința limbei poporu
lui Apoi cu „limba statului unitar ma
ghiar" în asemenea cașuri nu te poți 
folosi.

Etă deci o cestiune destul de gravă, 
cum e cestiunea agrară, agravată încă și 
mai mult prin ignoranța funcționarilor ad
ministrativi și judiciari, cari în contra dis- 
posițiilor lămurite ale articulului de lege 
XLIV §. 27 din 1868 — nu cunosc limba 
poporului și neputând prin urmare a-se 
înțelege cu el, se provdcă resentiment și 
răsvrătire, cari apoi sunt năbușite în 
sânge.

Diarul „Kronstădter Zeitung", comen
tând vărsarea de sânge scrie următdrele:

„Să fie deci sângele acelora, cărora 
nu li-s’a făcut dreptate și cărora nu li-s’ă 
dat în limba lor lămuririle, cari i-ar fi 
păzit de catastrofă, asupra celor ce și-au 
•uitat datoria și pentru cari legile sunt 
făcute numai ca să le calce în piciore. 
Noi seim forte bine — continuă „Kr. Z.“ 
— că sentimentul responsabilității nu-i va 
apăsa prea tare pe acei fericitorî ai sta
tului; să scie însă, că odată va veni diua 
socotelei! Când va veni și cum va veni, 
acesta nimeni nu o pote spune astăzi, un 
lucru este însă sigur: ori-ce nedreptate se 
ispășesce pe pământ și în istoria popdre- 
lor, er țera nostră nu va face escepție în 
istoria universală. Și cu cât mai târdiu va 
veni ispășirea, cu atât mai grea va fi pen
tru cei vinovațî. Baia de sânge din Idieciu 
.să le fie un Memento".

Cestiunea jidov^scă în Franci a.
Paris, Ianuarie 1902.

I.
Cestiunea jidovescă astădl nu mai 

este considerată în Francia ca un basm.
Câți-va omeni de inimă, în frunte cu 

Drumont, au reușit a deschide ochii po
porului asupra pericolului jidovesc, care 
mai bine de cinci-decl de ani rode în mod 
latent la rădăcinile țării și care la sfârși
tul secolului XIX a isbucnit în acele 
„krach“-url și „afaceri", cari au sguduit 
.situația internă și externă a Franciei,

înainte cu doue-deci de ani nimeni 
nu credea încă în acest pericol. Nu esista 
antisemitismul.

încetul cu încetul au început să se 
scrie singuratice articole, cari nu puteau 
pătrunde în popor, și broșuri, nebăgate în 
semă, cari se ocupau cu cestiunea ji
dovescă, devenită din ce în ce mai ame- 
nințătore.

Reptila semită pătrunde în tote păr
țile și în curând va domina tote resortu
rile vieții sociale, înainte de trite, firesce, 
comerciul, industria, financele și bursa, 
cari adi sunt cu desăvîrșire în manile lui 
Israel, oferindu-le mijlocele cele mai pu
ternice pentru esploatarea și subjugarea 
totală a țării. Apoi la fie-care pas dai 
peste nisce sindicate financiare, negustorii 
pe termin, absorbirea articolelor de con
sum, tote acestea sub modesta manta a 
societăților anonime.

Insă, aurul, economiile Franciei nu 
sunt suficiente exploatatorului, 'care tinde 
la dominație esclusivă în țeră. El mai 
vre să acapereze și pământul, și ast-fel îl 
vedem încetul cu încetul instalându-se în 
cele mai frumose castele istorice, pe ai 
căror stăpâni i-au ruinat mai înainte în 
krachurile cele marl dela „Union Gene
rale", „Panama" și „Comptoir d’Escompte*4. 
Așa prinde jidovul din ce în ce mai pu
ternice rădăcini și scie prin șarlataniile și 
cămătăria lui să acapareze din ce în ce 
mai mult din bogăția națională și din pie
țele mai importante.

In administrația căilor ferate nu ve
dem d. e. decât d’al de Rotschild- și Rei- 
nach; directori, inspectori, ingineri, numai 
jidovi.

In ministeriul lucrărilor publice gă
sim trei Dreyfus și doi Levy în cele mai 
înalte posturi, în justiție bâjbăie de preșe
dinți, procurori, judecători și advocațl ji
dovi. încă și mai mult. Noi avem pe un Monis 
alias Simon, un fabricant de rachiu, ca 
ministru de justiție și ministrul de co- 
merciu, Millerand, se trage după mamă 
tot din jidovi. Armata este plină d'al de 
Blochl, GrumbachI, Coblentz etc. Nici 
chiar frumosele arte nu sunt scutite de 
ei. Bernheim este mâna drâptă a minis
trului de culte. Claretie cu o trupă jido
vescă domnesce în „Theatre francais". 
Academiile sunt asemenea pline de ji
dovi.

Er peste întregă acesta armată a lui 
Israel, care lucreză la cucerirea Franciei, 
care spurcă totul, cumpără majoritatea 
în parlament și care cu afacerea Dreyfus 
a îndrăsnit a atenta la onorea Franciei și 
și-a compus un ministeriu propriu pentru 
apărarea intereselor sale, în care șed chiar 
doi omeni din nemul lor, peste tdtă acestă 
alianță negră—<jic — își întinde pressa ji
dovescă aripile protectore, și anume nu 
numai pressa scrisă în limba francesă, ci 
și pressa din străinătate, care începând 
cu cel mai mare organ pănă la cel din 
urmă diar de cașcaval polonez își are în 
Paris representanții săi jidovi.

D. Z.

RSsboiul din Africa-de-Sud.
După cum am semnalat eri, minis

trul coloniilor englese Chamberlain a fă
cut în camera comunelor din Londra o 
propunere, în sensul căreia guvernul se 
declară gata, de a-se ocupa cu cestiunea 
păcii în spiritul propunerilor lordului Kit
chener. Guvernul, dise Chamberlain, e gata 
a lua declarațiuni dela persone responsa
bile. Kriiger și Steyn însă nu pot fi consi
derați ca astfel de persdhe. Acelor per- 
sdne responsabile să li-se propună condi- 
țiunî, carl ar garanta statornic pacea. Pri
ma condiție a păcii durabile este, ca na
țiunea învinsă se-șl recunoscu înfrângerea, 
ceea-ce pote s’o facă fără a-se umili, 
fiind-că Burii au dat dovedi de vitejialor. 
Noi, dise Chamberlain, suntem gata a da 
cea mai largă amnestie, decă pacea se va 
restabili.

*
După informațiunile lui „Voss. Ztg.u 

în cercurile bursei din Berlin s’a răspân

dit svonul, că din Londra ar fi sosit sci
rea, că guvernul engles ar fi ordonat se 
nu se mai trimită trupe în Africa-de-Sud. 
Scirea acesta nu e confirmată încă.

*
De altă parte agentul transvaalian 

Dr. Leyds din Bruxella a declarat unui 
diarist, că conducătorii buri au decis să 
continue răsboiul, pănă când Englesii nu 
vor recundsce deplina independență a re- 
publicelor bure.

Presidentul Kruger a spus unui co
respondent al diarului „Tăgliche Rund- 
schau", că el nicl-odată nu și-a pus în
crederea în domnitori. O singură dată a 
făcut’o, der și atunci s’a înșelat. Crede 
însă, că statele, cari privesc adi din de
părtare omuciderile din Africa-de-Sud, vor 
pronunța odată cuvântul: Destul cu uce- 
derile. Burii vor fi recunoscători pentru 
intervenție, fiind-că ei nu caută câștiguri 
din răsboiu; ei vreu liniște și pace cin
stită. N’ar fi însă mulțumitori pentru o in
tervenție, care ar ignora independența. O 
pace cum propun Englesii, Burii nu vor 
primi-o nicl-odată. Ea ar însemna cătușă 
pe grumazii Burilor.

0 scrisore a lui Kriiger.
D na Maurice Fauqueux, presidenta comite

tului ,La vie aux enfants boers“, întemeiat în luna 
Decemvrie 1901 în Paris, adresase venerabilului 
președinte ni republicelor sud africane o scrisdre 
în. care arăta, că scopul comitetului nou format 
era „de a-se servi de puterea de convingere a 
craiului femeesc, pentru-ca lumea întregă să ceră 
răsplata posibilă a vitejiei Burilor — pacea !“

Președintele Kruger a răspuns :

Ddmna mea, am luat cunoscință cu 
o adâncă satisfacție de cuprinsul scrisdrei 
contrasemnată de tote colaboratorele d-v., 
prin care mă informați de constituirea co
mitetului d-v. de ajutor pentru Francia 
întregă.

Judecând după accentele vibrătore 
cu care îmi expuneți țînta d-v. (și cuge
tările d-vdstră, o simt, că vin din inimă), 
sunt sigur, că rîvniți de a face tot ce vă 
stă în puteri pentru a aduce un ajutor 
eficace și în același timp consolațiuni pri- 
sonierilor noștri.

Ve-țl ușura suferințele de nedescris 
aie mumelor și copiilor.

Nobila sarcină, ce vă propuneți a să- 
vîrși, îmi pare, că trebue să ia ast-fel de 
proporțiunl, er numele d-nei Vicontese de 
Villebois-Mareuil, cumnata generalului de 
Villebois-Mareuil. ca presidentă de ondre, 
și al d-rei de Villebois-Mareuil, fiica re
gretatului general, deșteptă în mine așa 
amintiri, încât am credut prin a vă es- 
prima personal adânca mea simpatie și 
totă recunoscința mea.

Acelea, cari sunt în doliu și jale vor 
bine-cuvânta opera d-vdstră, fiind-că ve-țl 
șterge lacrăraile lor. Cuvintele Mântuito
rului : „Adevăr (jic vouă, încât a-țl făcut 
acestea unuia dintre acești frați ai mei 
mai mici, mie a-ți făcut" se vor aplica 
domniei-vdstre, ddmna mea, și domnelor 
colaboratdre ale d-vdstră.

Dare de semâ, și mulțămitâ pub’.icâ.
La petrecerea de dans ce damele 

române din Timișoraau arangiatîn 26 Nov. 
1901 în localitățile berăriei (Fabrikshof), 
în favdrea elevilor săraci dela șcdlele nos- 
tre confesionale din loc, au incurs de tot 
532 corone 80 fileri, s’au spesat 151 co
rone 30 fileri. — a resultat venit curat 
381 corone 50 fileri.

1) Oferte au întrat dela: Ilustritatea 
Sa D-l Dr. losif Gali din Lucareț, membru 
al casei magnaților, M. O. D. Emanuil 
Ungurean advocat în loc câte 20 cor.

M. O. D. Dr. Petru Țigle advocat în 
loc 15 cor., M. O. D. major I. Theodoro- 
vits din loc și familia N. Nernoian din 
Ciuchicî câte 10 cor.

Dr. Emil Babeș, advocat Budapesta 
6 cor., Escelența Sa d-l Episcop rom. cat. 
din loc Dessewffy Săndor și 11. Sa D-l 
Episcop I. Nemeth, Dr. I. Hosanu din Bra
șov, Dr. Cornel Nicoara și Dr. Aurel Gosma 
advocați loco, P, O. D. ppresbiter Voicu 
Hamsea în Lipova, Costa Maniu, proprie
tar loco câte 5 cor.

Dr. I. Dămian, advocat Detta, P. O. 
D. Gerasim Sârb ppresbiter în Belinț, Ma
ria Gherdan, Briider Deutsch, S. Sa d-l 
paroch I. Maximilian din Stupim, Const. 

I Țăran neguțător loco, Catarina IoanovicI 
1 loco câte 4 corone.

Dr. Pavel Jurma advocat Buziaș, G. 
Trăilă paroch gr. cat. în loc, Kotocz Pâl, 
Dr. V. Mezin, Ioan Miculescu, R. Bandl, 
C. Stefanovits, Kovăcsics, Draghina Ioa
novicI, Iuliana Ursulescu, Maria MiatovicI, 
Frantz E. Herdt, Mihai Antoniac, Elena 
Olariu, Ecaterina Vasilescu. Vasilie Benu. 
Maria Popescu, Elena Olariu, Ana Popo- 
vicl. Ana Cornea, Ana Hayer, Elena Cosma, 
Iuliana Moldovan, S. Popescu, Al. Neva- 
dovits Forgcâcs, Lucreția Trifu, Efta Mi- 
lutin, Kohn Izidor câte 3 cor.

Lucian Crăciun, Telbisz Imre, Dr. 
Meskd, G. Berariu, H. Uhrmann, Pintye B. 
Lechner, Muntsila, Iulian Bolza, Frânez 
Weisz, Savu Adamescu, Georgie Ineu din 
Lugoș, Persida Todorescu, Gligor Gavran, 
Cata Granatirovici, Dimitrie Stancovici, 
Dimitrie Theodorovits, Maria Marcu, Ca- 
tița Iorga, Matilda Ciortus, Catarina Micu
lescu, Freund fiai, Librăria Polatsek, loan 
Babescu, Georgie Popa, Mladen Wutis, 
Daniel Lang, Ioszt Mathiaș, lulia Merza, 
Gustay Haring, M. Rosenthal, Kremer Io- 
sef, Maria Mondalis, Novotny, Czerrnak R., 
Meworach, Braun, Rosner, Pavel Cuscunov, 
Măridra PopovicI din B. Csaba, P. Ionașiu 
și I. I. Maximilian preot-capelan în Stu- 
pinl câte 2 cor.

Schulz, văd. Theodorescu, N. Nico- 
rescu, G. Nicoli, Man, Emilia Vihan, Mihai 
Miiler, Luiza Balog, Ana Cochela, Luca 
Babici, Ioan Berzu, D. Tomescu, Maria 
Ruian, Dim. Maniu, Toth Maria, Iuliana 
Stoicu, Macra Murgu, Sofia IoanovicI, 
Georgie Crestanescu, Maria Ristici, Rosa 
Surdu, Ioan PopovicI, Standacker Otto, 
Traian Lungu, N. N., N. N., P. Regep, 
Elisaveta Zala, Romul Zărie, Duschnitz, 
Huzly Klein câte 1 cor.

Hartmayer Jânos și Wilhelm Toban 
câte 80 fileri, Griinfeld Mor 60 ill.

(Va urma).

ULTIME SCIR1.
Sidnev, 22 Ianuarie. Aid s’au 

întâmplat trei cașuri de ciumă.
Bruxeh'a, 22 Ianuarie. Esecuta- 

rea lui Sheper a produs în cercurile 
bure de aici colosală indignație. 
Esecutarea este cualifîcată de omor 
ordinar.

Pans, 22 Ianuarie. In camera 
francesă mai mulțl deputațl au in
terpelat în cestiunea râsboiului din 
Africa-de-sud. Delcasse, ministrul de 
esterne, a răspuns, că ar lua bucu
ros inițiativa de intervenție, decă 
ar fi de acord ambele părți litigante, 
der pănă în acest moment n’are nici 
un indiciu, cum-că serviciile lui ar 
fi bine primite.

Lemberg. 22 Ianuarie. Polonii, 
serbând aniversarea revoluției dela 
1863, au mers în convoiu la consu
latul german, unde au cântat cân
tece revoluționare. Demonstranții au 
fost împrăsciațl de cătră cavalerie.

Diverse.
825 franci pentru un tuns șl ras. 

A plăti 825 franci pentru a-ți tăia părul, 
etă un lucru, care pote părea o fabulă, pe 
când e purul adevăr. Straniul tip, care își 
permite de a plăti așa de scump bărbie
rul. e un baron olandes. Despre acest tip 
escentric, mai mult unic decât rar, un diar 
rusesc povestesce următorele: Acest origi
nal călătorea odată în Anglia. Ducându-se 
într’o di la un bărbier, un ucenic îi taie 
părul și barba. Rămase așa de mulțumit, 
încât hotărî din acea di de a nu se mai 
servi, decât de acel ucenic tdtă vieța lui. 
într’adevăr, de atunci în fie-care lună, el 
primesce la Haga, unde locuesce, visita 
bărbierului engles, care sosesce dimindța 
și plecă a doua di. Fie-care din acestă că
lătorie costă pe baron 200 lei, fără bacșiș. 
Deunădi, originalul olandes călătorea în 
Rusia și observa, că părul îi era prea lung 
și de acea telegrafia la Londra, ordonând 
bărbierului să se ducă la Berlin și să-l 
aștepte acolo. Ordinul fh esecutat și ast
fel baronul de astă-dată trebui să plătescă 
825 fr. numai călătoria bărbierului.

Proprietar: T)r. Aurel Ilureșianu.

Redactor responsabil: Traian II. Pop
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Dela „Tipografia A. Mureșianu* 
«fiihi ESrtașov, 

se pot procura urmâtârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

je lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomăndație.)

„Castelul' din Carpaț/C, roman din 
vieța poporului român din Ardeal, de Jules 
Verne, tradus de d-1 Dr. Victor Onișor cu o 
prefață de Dr. Eliă D Pariu (Tiparul „Tipo
grafia* societate pe acțiuni Sibiin). Se află 
</z i6n^nrft la Tipografii „A. Mureșionuu 
liiașov. Esemplarul broșat ediț. poporală 
7 cor. 6'1, broșat ed. de lux 2 cor 40 (plus 
10 b. porto), legat 4 cor. (plus 20 b. porto). 
O carte forte interesantă, care n’ar trebui 
să lipsescă de pe’ masa nici unui Român.

Recompensele și pedepsele în scol a 
poporală, studiu pedagogic de d. Danu. cu 
un adaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
bani, să pote procura dela Tipografia A. 
Mureșianu, precum și dela autor și din 
librarii.

„Clipe de repaus* de Sorcovă. Un 
volum elegant, care p6t<* ocupa loc pe ma
sa orl-cărtii salon. Prețul 2 corone (Pentru 
Român>a 2 Lei 50 bani) porto ectra. Cre
dem a fi de prisos a mai recomanda -n 
special aeâs'ă nouă apariție literară. In 
acest volum găsim un limbag ti f umo* ro 
mânesc și niște povestiri scrise cu atâta 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu o mai pui joj, p*nă nn ai cetit’o trtă 
Se pdte procure 1 Tipo-ra^aA. Mu-eșianu 
pe lângă trimiterea prețului indicat plus 
20 bani porto.

„Suppleoc Libellus Va.lachorum.u’. 
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și AdamovicI în 
numele poporului român din Transilvania 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românescă 
făcută de profesorul Dr. E. Dtiami. Sibiiu, 
„Tipografia" societate pe acțiuni. Un esem- 
plar broșat costă 1 coronă (plus 5 bani 
porto). Se află de vendare la Tipografia 
^zl. Mureșianu11.

„Carnetul Roșuu, o iHteresanhi no
velă nihilistă, tradusă din germană de 
O broșură de 104 pagini, format octav mic. 
Broșura oferă o lectură ușoră și distractivă. 
— „Moșul11 e cunoscut cetitorilor noștri din 
numărosele sale lucrări publicate în foița 
diarului i ost.ru. Pprețul cu posta 60 bani.

râscă în ordine alfabetică și apoi după 
lună și cji; Tîrgurile din Bucovina; Măsu
rile metrice etc.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese de cetit: „Cetatea dela Fântânele* ; 
(Moțul: Teofil Frâncu); „0 scrisore dela 
Muselim Selou (poesie de G. Coșbuc); 
„Frumosa Irina* (baladă de St. 0. Iosif); 
„Raze de primăvară* (poesie de Z. Bârsan- 
Veturio); „Grăuntele de grâu* (de contele 
Lew Tolstoi); „Bătrânul clopotar* (Idilă 
de primăvară, (de W. Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia* (Proverbe de Marion); 
„Două hiene* (fabulă, de Gavril Bodnariu); 
„Gâscele Ovreului* (anecdotă, de Cărăbuș).

Parted economică: „0 ramură de pro- 
ducțiune și avuția națională* ; „Faceți 
pânză în casă* (ambele de Dr. G. Maior); 
„Economia": „Iernatul vitelor*. — Ur
meză diferite povețe; lectură distractivă, 
glume etc.

Călindarul are în frunte portretul lui 
George Lazar, cu biografia, (în partea li
terară.)

Un esemplar „Călindarul Plugarului* 
costă 25 er. (50 bani), plus 5 bani porto 
postai. Vendetorilor se dă rabat cuvenit.

♦
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Parterul din. casa nr 12 non 2 
333 v Târgui boilor în corn, a o- I 
modată de orîșină se dă înc'airie a 
dela 1 a Aprilie 1902. ț

Deslușii! dă advocatul Pus- £ 
cărui, la „Albina*. 7—o $

pe anul comun 1802.
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Sz. 13533-1901.
ilkvi.

Arverăsi Mrd.etmea.yi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbiiosâg mint telekkonyvi hatbsâg hozhirrâ teszi, 

hogy „Furnika* takarăk-pânztâr vâgrehajtatonak Bera Gyorgy vegre- 
hajtâst s/.envedo eilem 628 korona tftkekOveteles es jârulekai irănti 
vegrehajtâsi iigyeben a brassdi kir. torvânyszek (a Sârkânyi kir. jârâs- 
birâsăg) teriileten fekvd Mundrai 1088 sz. telekjegyzdkOny vbeu A f:
540 hraz. ingatlanra 02 korona, 4073 hrsz. ingatlanra 11 kor.
543 n 65 5? 4147 V „ 81 n

545 n w 31 5784 55 „ 17 n

548 n n 72 5? 5793 n „ 19
1165 n r 20 D 5816 „ 02 V

1216 n ?? 09 n 5828 „ 23 n

i5f'5 n n 09 n 3542 55 „ io 55

1950 n 14 Ți 6126/43 51 „ 185 wi

3403 n 2(5 7Î 8656/1 ii M 20 r»

3803 •n 18 55 toronâban a m undrai 1337 szâmu
tljkdnyvben ki.-k. Lukâcs lies, GyOrgy 6s Erzsebet nevbn âlld A f 276, 
27.7 hrsz. ingatlanra 387 koronâban ezennei megâllapitott ârban elren- 
deltetik, es bogy a fenneb megjelolt ingatlan az 1902 evi Februâ“ ho 
22-ik napjân deielott 9 orakar Mundra kdzaegben megtartando nyilvânos 
ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron alo! is cladatui fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlan becsârânak lO°/(1-ât 
ke-zpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugvmi- 
niszteri rendelet 8. § âban, kijeldlt ovadâkkâpes ert.âkpapirban a kikul- 
dott kezehoz letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §a ertelmeben a 
bâuatpenznek a birbsâgnâl eloleges elhelyezeserâl kiâllitott sz<.bâlyszeru 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogaras.on, 1901 evi november h6 27-ik napjân.
A. kir. jbirosăg mint 4kvi hatosâg.

SCHUPITER, 
388,1 — 1. kir. albiro.

8z 13534-1901
tikvi.

Arver^si hirdetmeny kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint telekkonyvi hatosâg kOzbirre teszi, 

hogy „Furnica* takarek-pbnztâr vegrebajtatonak Sztojka, Frencz Nirea 
yâgrehajrâ-t szenvedo elleni 800 korona tokekdvetelâs âs jârulăkai irânti 
vegrehajtâsi iigyâben a brassâi kir. tOrvânyszbk (a sârkânyi kir. jârâs- 
birâsâg) teruletbn fekvd az also - veniezei 253 sz. tjkvben Sztojka Ra-

A apărut și se pdte procura dela Ti
pografia A. Mureșianu (Brașov) „ Călind arul 
Plugarului- pe anul comun 1902. —Anul X.

Acest călindar, care se estinde pe 
9 cole de tipar format 8° mare cuprinde:

In partea calendaristică: Cronologia 
anului 1902; Regentul anului; Sărbătorile 
și alte cjile schimbătore; calculul sărbăto
rilor mai mari; Porturile etc. Urmeză par
tea strict calendaristică: cele 12 luni ale 
anului cu sfaturi pentru plugari și semnele 
de timp după calendarul de 100 de ani.

Urmâză Genealogia domnitorilor; Ta
xele telegramelor și poștelor; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; Târ
gurile din Ardeal, Bănat și Țâra ungu-
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II. Vânturi
Rosatic (Scb’ller) .
Meneser ....
Meneser (dulce-) 
Picaturi Tugela . .
Ausbruch ... I

Pentru a fi piovecjut 
curate și bune, 
na în persdnă.

JlvIs pentru oraș și sate!
Pentru venejetorî preturi <ât

pot de îeft'ne, precum și la provin 
șionări pentru nunți, festivități, etc.

Dâcă «e esporfă 56 l’tri vin 
afată de oraș, se scade 7 CP la 
litru din preț

Wilhelm Copony.

„SENTINELA-,
institut de economii și credit, ca societate pe acții în Satul-nou.

ACTIVA. ZBilaxrt pio 1301- PASIVA.

Satul-nou, 31 Decemvrie 1901.

P. Stoica m. p. T. I. Mar cu hi. p.
duectnr cSM'utiv. j._] ormntsbil

Cassa în număra”.......................
Efecte proprii..................................

10866
39-10

43
74

Capitul de acț i:
8G0 hucsțl â cor. 100.— 800CO

Escompt............................ Wi'4o 92 Fond de ips-iva . . 21461.42
Imp'umuturl hipotecare 37333 — F<md special de re<ervă 55’1.—
Avavisml pe marfă . 37z40 — Pond de pensiune . . 3000.—
Avansuri pe efe te (Lomha-3) , 2-_>78 — Fini uultu al filantroiio 300.— 3^312 42
Mobil arul....................... 1363 Depuneri spre f uet.ifieare 251662 17

1.0% amorrisare . . 136 36 12 6 70 lleescornpt . ............................
Dep<si'e de casei.......................

110000 2-1.

Casa ur. 814 . 4800 — 2624 61
Diverse conturi debir.ore 903.59 Interese transit. a> ticip. . . , 8059 02
Interese restmte . . 1035 23 1938 82 Divd-ndă cer id cată . . . . 42

261) verse < ontnrl cre"itdre . . . 513
Profit transpus din 1900 226.43
Profit net din 1901 cor. 22469.70 22696 13

505809 61 t 5: 6«oy 6 i

chira sztil. Sztojka es Sztojka Frencz :' irea nevân âllo A f:
288 brsz. iugatlama 11 kor. 8088 hrsz. ingatlanra 12 kor.
718/1 55 J1 45 Ti 8655/2 57 71 16 r/

2384/2 » V 45 Î5 9219 77 57 09 17

947, 948 55 r> 320 Î5 924 2/2 71 5’ 12 n
1424/1 51 n 35 11 9347/4 îî 75 11 n
1643/1 55 55 28 51 9886 H 75 ?7 77

1644/1 V n 11 75 9410/1 P 57 06 57

1693, 1694 51 îi 22 W 9434/1 5-1 7’ 62 75

1924 55 J5 09 75 9439/1 57 75 14 57

1954/1 n W 07 55 9957 51 w 21 n
2000/2 55 M 21 77 10039/1 55 71 06 Tf

2003/1 n 55 03 71 10829 5? n 03 75

2014 55 >5 06 71 11342/2 n 75 32 57

3271/2 51 7) 17 57 11611 77 22 51

2303, 3304 55 61 >1 11615 n 26 5?

3421 55 51 06 77 11723 77 77 09 57

3i55, 3456 11 n 11 H 1174o 77 55 67 7T

3917/2 55 25 77 11773 57 57 29 71

4156 55 55 17 75 11812 75 57 10 71

4L59 15 55 25 U 11822 7* 57 39 Î7

4264 n 11 04 n 11842/1 51 57 18 57

4601/3 n 5‘ 22 r 11857 77 11 59 57

5407/1 îj 55 10 fi 11931/1 75 12 75

5576 *5 55 04 Ti 12019 77 75 10 77

5672 5» » 06 n 12043 71 57 10 n

568>i 51 n 01 15 12043/4 71 5) 19 n

5754/1 îl 55 08 57 12556/2 77 57 42 Yf

5802 5? n 15 12638/4 57 03 rr

5965 T> r> 13 75 12822 71 75 16 ir

7351/2 T? 51 26 51 12879, 12885 51 75 14 n
7952 55 18 51 13899 1? 77 26 n
8028, 8029/ 1.,

57 13 71 13979/3 77 55 18 71

koronâban elrendelte, 6s hogy a fennebb megjeldlt ingatlan az 1302 evi
Februăr ho 24-ik napjânak delelott 8 orakor Als6-Venicze kdzsegben meg
tartando nyilvânos ârverăsen a megâllapitott kikiâltâsi âron al61 is el- 
adatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlan becsârânak 10‘70-ât 
keszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 §-âban jelzett, ârfolyammal 
szâmitott es az 1881. evi november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgugy- 
miniszteri rendelet 8. §-âban, kijelolt âvadekkbpes 6rt6kpapirban a ki- 
kiildott kezbhez letenui, avagy az 1881. LX t. cz. 170 § a ertelmăben 
a bânatpdnznek a birosăgnâl eldleges elhelyezeserol kiâllitott szabâly- 
szeiii elismervdnyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogarason, 1901 âvi november ho 27-ik napjân.
A kir. jbirosâg mint tkvi hatosăg. SCHUPITER,

388 1—1 kir. aljbird.

„Gazeta Transilvaniei“ cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremîas Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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