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Ce ar dori adversarii noștri.
Eră șl încep se sbernăie prin co- 

16nele foilor unguresc! comunicatele 
„picante14, ce se fabrică în uzina bi
roului de corespondență din Peșta cu 
privire la noi Românii asupriți.

Ce veste pote fi mai plăcută 
publicului maghiar, ca de pildă aceea, 
că Românii ar fi hotărîți se înfiin
țeze un nou partid, c’un nou pro
gram, din care se fiă eliminat tot 
ce nu pote se placă nici-decum șoviniș- 
tilor dela putere și c’ar mai fi hotă
rîți se-o rupă definitiv cu direcțiu
nea politică și națională de pănă 
acuma ?

Și ’n adever foile șoviniste de- 
buteză de câte-va cjde cu comuni
cate de acest cuprins, ce le lanseză 
„Politikai Ertesitb“ și alte oficios© 
și neoficiose, sub titlul „Noul partid 
naționalDin cele ce le împărtășesc 
ar resulta, că un astfel de partid s’a 
format deja și că el, rupendu-o de
finitiv cu politica națională română 
de pănă acuma, va păși pe terenul 
activității. Ca centru al nouei plă
mădeli e indicată Orăștia, unde, cum 
s’afirmă, s’ar face to te pregătirile 
pentru apropiata radicală reformare 
a programului dela 1881.

„Paserea mălaiu viseză“, va dice 
or! și cine, care va audi de aceste 
dorințe și pofte ale celor cu apetitul 
de nepotolit dela biroul de pressă 
din Peșta. Și în realitate așa și 
este.

Totuși nu putem ascunde un 
fapt, care lasă se apară acele do
rințe și pofte ale adversarilor cau- 
sei nostre, ca nefiind basate numai 
în fantasia lor prea viuă și neliniș
tită.

S’au petrecut și se petrec în 
adever la noi și în sinul nostru lu
cruri lipsire de rostul cuvenit, car! 
sunt de natură a nutri ilusiuni de 
acele în tabera contrară.

Astfel, ne mai vorbind de is
prăvile unui candidat la deputăția 

din Orăștiă, care a deșertat din și
rurile partidului național român și 
face politică de capul seu, n’avem 
decât se ne aducem aminte de de-; 
butul ciudat al ..grupului1* de tineri 
dela noul diar din Orăștiă, ca se în
țelegem acesta.

Abia au enunțat tinerii dela 
amintitul cțiar că, „ascultând de 
glasul timpului“ vor stărui în sinul 
partidului și în „cadrul organisațiu- 
nei sale**  pentru schimbarea tacti
cei de pasivitate în activitate, și etă 
că și sunt priviți și declarați de că- 
tră gazetarii adversari, ca disidență 
în partid, care ar umbla acum să 
înființeze un „nou partid național**.

Va c|ice inse ori-ce cunoscător 
al stărilor dela noi: ce pricep acei 
șovinișt!, ei firesce se gândesc tot 
numai la ceea-ce le-ar conveni lor 
mai bine!

Der etă, că aceaș! foie din Orăș- 
tie, în al patrulea numer după ves
tirea programului seu, publică o es- 
plicare, cum s’ar cțice în limbagiu 
poporal, a lui, ce-o face un ore-care 
„fruntaș între scriitorii români dela 
noi“ in cjiarul român din Arad.

Articolul, despre care vorbim, 
este o „salutare1* cătră tinerii, car! 
au înființat noul cpar din cestiune. 
Autorul ei vorbesce în pilde și pare 
a fi forte încântat de ceea-ce se pe
trece colo — la Orăștiă, „unde s’au 
adunat ficiorii, ca se pomescă din 
nou înainte1*.

Ii și sfătuesce „să nu privescă 
îndărăt, ci tot numai înainte14. Le 
spune, că „singurul program politic 
nemuritor al nostru este, că poporul 
românesc vrea se trăiescă viață ro- 
mânescă**  — că „viața acesta nu e 
legată nicî de programe, nici de or- 
dinațium ministeriale,.... nu-i legată 
nici de formele doctrinare ale unei 
organisațium teoretice**,  și conti
nuă așa:

„Decă hamurile, la cari ne-am 
înjugat ca să ducem înainte comora 
vieții nostre românești, guvernul le-a 

pironit de stânci ce nu se pot mișca, 
noi vom scutura hamurile acestea 
și le vom lăsa lângă stâncile pros
tiei unguresc!. Și vom porni ăr îna
inte!* 4

Asemănarea e neobiemuită, pote 
prea profund cugetată, der ne lăsa 
în nedumerirea de a nu sci ce se 
va alege în cașul de mai sus de 
„comora vieții nostre românesc!**,  
pe care voiam se-o ducem înainte. 
Căci a merge numai noi înainte și 
er înainte, pdte se fiă comod pentru 
cinstitele nostre individualități, der 
încă nu însemneză, că am duce cu 
noi și combra.

Să vedem, ce le mai spune: „La 
luptă der, tineri români! Lăsați-i în 
voia Domnului pe cei slabi, ori răi 
ori proști. Ce-țl pasă de potrivnici! 
Tu luptă și — mergi înainte. Ro
mânii tineri pornescă înainte. Că 
bătrânii vor murmura, vor da din 
cap și din umeri... Ci voi lăsați-i in 
voia Domnului.. . **

Astfel, lăsând pe bătrân! la o 
parte în plata Domnului și mergând 
tot înainte fără a privi îndărăt, crede 
autorul amintit, că tinerii din ces
tiune vor „readuce încrederea în mij
locul nostru!'*

Și aceste idei cjiarul tinerilor le 
declară de „program“, de „dătătbre 
de direcțiă**  pentru „gruparea deți
neri luptători**,  care aștâptă a fi „cu 
entusiasm aplaudată**. ..

Apoi să se mai mire omul, că 
adversarii vorbesc de un „nou par
tid național român!“

Austro-Ungaria și Rusia. „Poli- 
tische Correspondenz“ află din Petersburg, 
că cercurile competente rusesc! susțin'ne- 
contenit acordul cu Austro-Ungaria rela
tiv la statu quo din Peninsula Balcanică, 
dedre-ce îl consideră ca cea mai bună ga
ranție a menținerei păcii în statele bal
canice. Tote scirile, cari atribuesc puteri
lor intențiunea de-a pune în discuțiune ces- 
tiunea Orientului sunt lipsite de temeiu, și 

cercurile rusesc! privesc cu mulțumire 
ori-ce desmințire, ce se dă unor asemenea 
soiri. — Atitudinea și procedarea Franciei 
după demonstrațiunea navală dela Miti- 
lene, a fost privită cu satisfacțiune la Pe
tersburg, dedre-ce ea probeză, că și acestă 
putere de-asemenea nu are intențiunea 
de-a redeschide cestiunea Orientului.

D emisiunea ministrului de fi
nance Pallade. Cetim în „Voința Naț.“ 
de Joi: în ultimul moment aflăm, cu cea 
mai mare părere de rău, demisia d-lui 
ministru de finanțe G. D. Pallade. Credem 
a sci, că d. președinte al consiliului Dim. 
Sturdza va lua portofoliu finanțelor păstrând 
interimatul resboiului, er d. ministru de 
lucrări publice I. I. Brătianu va lua inte
rimatul ministerului de externe. — Mâne 
va ave loc, probabil, o întrunire a majo
rităților parlamentare.

Comisiunea de imunitate a came
rei ungare a ținut alaltăeri ședință, și dis
cutând mai multe cașuri de imunitate a 
decis de-a estrăda mai mulți deputați 
trași în cercetare penală pentru vătămare 
de ondre (Colom. Szabo), duel (St. Rakov
sky și L. Olay), calumnie (Zoltan Papp). 
Intre aceștia se află și unul dintre noii 
deputați slovaci, loan Valasek, pe care co
misiunea a decis a-1 estrada, pentru-că 
este acusat a fi comis delictul agitațiunei 
contra naționalității maghiare. Ne vine a 
crede, că procesul acesta contra lui Va- 
lasek va fi mai mult tras de păr more 
solito. Der ce are a face, că numitul de
putat slovac s’ar fi esprimat vre-odatămai 
aspru despre Maghiari, cari se scie, că nu 
prea trateză cu mănuși pe Slovaci, când 
el în calitate de deputat pote vorbi în
doit mai aspru, fără de a-și atrage decât 
cel mult nisce întreruperi seu o chiămare 
la ordine din partea presidiului? Comisiu
nea cum a seiut să refuse estradarea de
putatului M. Artims, care a comis un de
lict contra dreptului electoral, putea se-o 
facă și față cu deputatul Valașek. Acesta 
însă are nenorocirea de-a fi Slovac și ca

FOILETONUL „GAZ. TRANS.**  
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Frederic-cel-mare și curtea hi
— Fine. —

Cronica scandaldsă la curtea lui Fre
deric cel mare era alimentată din belșug 
prin.relațiile de amor, cele avea prințesa 
Arnalia cu locotenentul de Trenck. Prin- 
cesa cunoscu pe acest adjutant al frate
lui său cu ocasiunea unei serbări, ce s’a 
dat din incidentul logodnei surorei sale 
Ulrike și la care adjutantul Trenck fu 
eroul serei, fiind-că în îmbulzela cea mare 
i-s’au tăiat ciucurii dela eșarpa de oficer, er 
regele l’a luat în fața societății adunate în 
rîs din pricina acesta.

Princesa Amalia se simția neîndrep
tățită, fiind-că planul original era, ca ea 
se se mărite după regele Svediei și căuta 
se se despăgubescă prin amorul cu locote
nentul de Trenck, de aceea se apropia 
după masă de frumosul ofițer și-i spuse 
încet: „Mâne se vii la mine și eu te voii! 
despăgubi pentru eșarpă". Așa s’a început 

cunoscința, care mai târdiu deveni o rela
ție din cele mai intime.

Regele scia despre visitele secrete, 
ce le făcea adjutantul la princesă, der nu 
puntea să ia măsuri publice în potriva 
lui. Cu tote acestea, pentru a-și arăta dis- 
plăcerea, de câte-ori numai i-se dădea 
ocasiune, îi dicta pedepse de arest. Se în
țelege sub alte pretexte. Er când tote 
acestea n’au folosit, Frederic îl aresta sub 
pretextul, că a vîndut Austriei planurile 
fortificațiilor prusiene. Locotenentul de 
Trenck reuși însă să fugă din fortăreța 
Glatz, unde fusese închis. El sări într’un 
șanț de o adâncime de 80 piciore, omori 
pe cei ce-1 urmăriau și scăpă. In Danzig 
însă fii din nou arestat și dus în citadela 
din Magdeburg, unde a stat închis timp 
de dece ani într’o celulă suterană. Prin
cesa Amalia n’a putut să facă alt-ceva 
pentru seladonul seu, decât să-i plângă 
nenorocirea. Ea suferi de fel de fel de 
bdle, și în câți-va ani își perdu tote gra
țiile: vocea ei se stinse, frumoșii ei ochi 
eșiseră din orbite și era cât pe ce să or- 
bescă. Brațele și mânile ei erau aprope 
paralisate și princesa, odinidră atât de vo- 

luptuosă, oferia acum o figură vrednică de 
plâns. Cu tote acestea ea nu se gândia 
la alt-ceva, decât la salvarea amantului 
său și în cele din urmă totuși reuși prin 
intervenția Măriei Teresiei.

Este interesant cum a obținut prin
cesa acâsta intervenție. In burgul din 
Viena se afla un servitor, care făcea în 
fiecare diraineță focul în cabinetul de 
durmit al împărătesei, cu care ocasiune 
acesta obicinuia a schimba cu el câteva 
vorbe. Acestuia i-a oferit princesa prin- 
tr’un mijlocitor suma de 10.000 galbeni, 
decă va reuși să facă pe împerătesa să 
intervină în favorul lui Trenck. In adevăr 
împărătesa a intervenit, er Frederic după 
pacea din Hubertusburg n’a putut refusa 
prima rugare a împărătesei și a pus pe 
locotenentul în libertate, după ce întâiu 
a jurat, că nu va mai călca pe teritor 
prusian și că va păstra vecinică tăcere. 
După o adevărată odisee, Trenck se sta
bili în fine în Paris și în revoluția cea 
mare își sfîrși viăța pe eșafod.

Mai puțin tragic fu un alt roman de 
amor, care pe acele vremuri a produs 
multă sensație Ia curtea lui Frederic cel 

mare. Fiiul marelui cancelar Cojecci se 
amoresă de frumdsa Barberini, care era 
angajată cu lefă de 12.000 taleri ca primă 
baletistă la opera din Berlin și se bucura 
nu numai de favorul regelui, der și de 
adorația unui număr însemnat de cavaleri

Tînărul Cojecci era din cale afară 
gelos și când într’o seră i-se păru, că Bar- 
berina aruncă priviri prea galeșe unui ri
val, ce stătea imediat lângă scenă, îl cu
prinse o furie atât de mare, încât sări 
asupra rivalului, îl ridică în sus cu o pu
tere uriașă și-l aruncă pe scenă la picio- 
rele signorinei. Regele, care era de față 
la acest scandal, la rugarea bătrânului Go- 
jecci îl trimise pe tinăr pe șese luni în fortă
reța din Glogau. Când s’a întors de acolo se 
însura cu baletista. Căsătoria a fost timp 
îndelungat fericită și abia după patru-deci 
de ani s’au ivit între ei neînțelegeri și 
au divorțat.

Abstrăgend dela micile incidente, ca 
cele de mai sus, în general vieța dela 
curte era de tot monotonă. Modul de vieță 
a regelui era exact regulată și numai la 
serbări mari seu la reviste de trupe se fă
ceau abateri dela ordinea dilei. El se scula 
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atare a nu fi nici măcar mameluc guver
namental.

In dieta ungară i s’a făcut eri o- 
vațiuni ministrului președinte, Szell, care 
după operațiunea, ce i s’a făcut în Viena, 
s’a presentat pentru prima oră în parla
ment. Dieta a întrat eri în desbaterea 
specială a proiectului de lege referitor la 
cassieriile comitatense. A luat cuvântul 
deputatul Bobo Miklos și Bizony Akos. 
Acest din urmă a luat în apărare pe func
ționarii comitatensi contra învinuirilor, ce 
li se aduse de cătră ministru-președinte. 
Ministrul Szell răspunde lui Bizony. S’au 
votat mai multi paragrafi ai proiectului.

Coallțiuns austriacă. „Grazer Volks- 
blatt“ primesce din cercurile politice din 
Viena informațiunea, că e în ajun a-se 
forma o nouă coalițiune parlamentară, 
care se va alcătui din partidele poporale. 
Se crede prin urmare, că situațiunea po
litică ameliorându-se, pactul cu Ungaria și 
convențiile vamale și comerciale vor fi 
votate.

Pentru Săcui. Gamerarul c. și r. și 
membru în casa magnaților Sombory La- 
jos publică într’o foie din Pesta un ar
ticol, în care își espune părerile privitiîre 
la „acțiunea de salvare a Secuilor? După 
părerea lui un singur mod de ajutorare 
esistă: înființarea unei bănci, care cu 3— 
4°/0 să convertăscă împrumuturile ipotecare 
și alte feluri de împrumuturi, prin ceea-ce 
„Secuii ar scăpa din ghiarele băncilor de 
păstrare.14 Decă în chipul acesta nu se va 
pute garanta Secuilor un isvor de credit 
ieftin, atunci zadarnic e totul. Totă nădej
dea lui Sombory este la guvern. Guvernul 
se vie și să facă totul, el să dea bani și 
el să ia inițiativa, fiindcă Secuii n’au omeni 
însuflețiți, cari ar pute să realiseze astfel 
de lucruri.

Moștenitorul de tron despre 
limba germană. După „Breslauer gene
ral Anzeigeril archiducele moștenitor de tron 
Francisc Ferdinand ar fi declarat minis- 
trului-președinte Koerber, cu ocasiunea vi- 
sitei de anul nou, următdrele:

— 'Decă e lucru firesc, că nu-i per
mis a suprima nisuințele singuraticelor na
ționalități în desvoltărea lor, atunci tote 
naționalitățile trebuie să recunoscă sta
tului dreptul, ca în interesul unității ad
ministrației, guvernul statului se folosescă 
o limbă de serviciu. Mai important decât 
acesta este, ca armata să recunoscă o 
singură limbă de serviciu și de comandă. 
Fiind-că limba germană este unica limbă 
pricepută în întrega monarhie austro-un- 
gară, e necesar, ca limba acesta se remănă 
a armatei*

A
In fine arhiducele să fi mai declarat, 

că nutresce cele mai vii simpatii pentru 
Germani și că aprobă nisuințele lor spre 
recunoscerea limbei germane ca limbă de 
stat, sprijinindu-i după putință în nisu- 
ința acesta.

Interpelarea asupra comasărilor.

Am amintit în numărul de eri des
pre interpelarea, ce a făcut-o deputatul 
Sebess în diua de 21 Ianuarie din inciden
tul vărsărilor de sânge din Idieciu. 
Acuma dăm în traducere motivarea acelei 
interpelări:

Oratorul relevând întâmplarea tristă 
din numita comună, continuă: „Acest cas 
aruncă-lumina cea mai tristă asupra pro- 
cedurei introduse în Transilvania ‘la co- 
masațiuni. Cașul acesta aruncă o lumină, 
căci acest lucru a fost pănă acum aco
perit de întunerec în fața opiniei publice, 
și doresc ca onor, dietă să privescă un 
moment la aceste misterii.

Comuna Idieciul de jos este locuită 
esclusiv de Sași, er Sașii sunt, după-cum 
este sciut și după-cum o dovedesce isto
ria. omeni pacinici, circumspect!, la cari 
nici măcar o păruială mai de semă nu se 
prea întâmplă. Ei sunt păditorii ordinei, 
nu se răsvrătesc contra legei și au un fel 
de precauțiune fricosă față cu armele și 
gendarmii. Faptul, că s’a întâmplat un 
asemenea cas într’o asemenea comună, îi 
măresce forte mult importanța.

Despre procedura la comasațiuni tra- 
teză articolul 24 de lege din 1892 și o 
circulară a ministrului de justiție dela 
1893 Nr. 356. Legea acesta însă este rea 
și ori cine o cunosce scie, că nu pdte să 
producă, decât ruina clasei de proprietari 
(Așa este! în stanga estremă). Aplicarea 
comasațiunei se face cu nedreptate mai 
ales în ce privesc pe micii proprietari și 
se favoriseză marii proprietari în detri
mentul celor mici, în favorul cărora se 
dice, că se fac comasările.

Cea mai mare nedreptate la coma- 
sații o face erariul reg. ung. (S’audim!). 
Erariul primesce din lucrările de comasa- 
ție anumite părți pe seina sa pentru sco
puri catastrale. Prin acesta erariul pri
mesce un așa rol supraveghietor asupra 
sa, care contribue forte mult la amânarea 
procedurei de comasațiune câte pe cinci, 
șese, dece ani. Adevărat, că statul con
tribue cu 20% la salarele inginerilor, der 
acestea nu fac decât 10% a tuturor chel- 
tuelilor, er în schimb erariul vine în po
sesiunea unui operat, care l’ar fi costat 
de 5—6 ori mai mult și cheltuelile aces
tea se pun în spatele sărmanilor mici 
proprietari. Cred așa-der, că acesta este 
o plângere justă.

Procedura inginerilor încă nu este 
corectă.

Se întâmplă forte des și s’a întâm
plat — eu singur cunosc asemenea cașuri 
— că după-ce s’a esecutat într’o comună 
comasația și bietul mic proprietar a pur
tat cheltuelile și greutățile, când și-a că
pătat partea ce i-se cuvine, a căpătat un 
loc tot pe locul său cel ’yechht, cu deo
sebirea, că după comasație era numai ju
mătate ca mai nainte și pe deasupra a 
purtat și cheltuelile. (Deputatul Makkai : 
Și s’a întâmplat, că omeni, cari înainte de 
comasație n’aveau nici o propietate, după 
comasație erau trecuți în cărțile fonduare 
ca proprietari). Acesta s’a întâmplat, mă 
rog, și pot servi cu date.

Să binevoiescă deci d-1 ministru al 
agriculturei a lua măsuri, ca acestă stare 
de lucruri să înceteze în cele din urmă. 
Noi audim dilnic, că micii proprietari se 
ruineză. Trebue deci să le sărim în aju
tor. Să intrăm odată în vieța practică, să 
facem o încercare. Eu nu mă sfiesc a 
constata, că ruina clasei de mici proprie
tari în Transilvania se pote atribui nu
mai greșelelor comasațiunilor".

Interpelarea lui Sebess a fost for
mulată astfel:

1) „Are d-1 ministru cunoscință, că 
cu ocasia comasării în comuna Idieciul de 
jos, populația a fost agresivă față cu co- 
misiunea oficială, în urma căreia gendar
mii au făcut us de armele lor?

2) Are de gând d-1 ministru prin- 
tr’un proiect de urgență a regula, respec
tive a modifica legea și procedura coma- 
sațiunilor?44

Ministrul Darănyi a răspuns, că mo
dificarea legei de comasație se studieză 
tocmai și e de părere, că procedura la co
masație să se facă mai iute și cu mai 
puține cheltueli.

Gasuri analoge cu cel dela Idieciu 
s’au întâmplat și prin comune locuite de 
Români. Reamintim numai cașul dela Me- 
hadica, unde s’a vărsat mult sânge româ
nesc. .Noi n’am avut însă șansele Sașilor 
de a se fi interpelat în dietă pentru sus
ținerea dreptății nostre.SOIRILE DILE1.

11 /2t) Ianuarie.

Renunțarea archiducesei Elisabeta. 
Alaltă-eri la amiadi s’a făcut renunțarea 
solemnă a archiducesei Elisabeta Maria 
din incidentul logodirei ei cu prințul Otto 
de Windischgraetz. Actul solemn s’a pe
trecut în presența Majestății Sale mo- 
narchului, a archiducilor majoreni, a 'cardi
nalului Gruscha, a miniștrilor comuni și a 
miniștrilor ungari Fejervary, Wlassics, 
Plosz, Hegediis și ministrul croat Ervin 
Ceh. Monarchal a adresat asistenților ’o 
alocuțiune și i-a invitat să fie martori la 
actul solemn. După acesta ministrul de 
esterne Goluchowski a cetit documentul 

de renunțare, er cardinalul Gruscha a 
întins archiducesei evanghelia. Archidu- 
cesa a pus două degete dela mâna dreptă 
pe evanghelie, a cetit formula jurămân
tului și a depus jurământul. Ea a iscălit 
apoi documentul de renunțare, consilierul 
de curte Schultes a imprimat pecetea ar
chiducesei pe document, ceea-ce a făcut 
și martorul mirelui, prințul Alfred de 
Windischgraetz.

Cununia archiducesei Elisabeta, 
fiica repausatului archiduce Rudolf cu 
principele Windischgrătz Otto a avut 
loc eri, în 23 Ianuarie, în capela dela 
Hofburg. La actul cununiei au asistat 
Majestatea Sa, împreună cu toți archiducii 
și archiducesele și cu archiducesa Stefa
nia, măritată contesa Ldnyay. Cununia a 
săvîrșit’o episcopul Mayer. După cununie 
Majestatea Sa a primit pe tînăra păreche 
în audiență.

Mandatul din Deșiu. Se scie, că 
hotărîrea Guriei cu invalidarea mandatului 
dela Desiu a fost comunicată dietei, care 
a trecut hotărîrea unei comisiuni, cu scop 
de a cerceta în sensul legii, decă nu tre
bue să se suspendeze dreptul electoral al 
cercului Deșiii pe motiv, că la alegerea 
trecută s’au făcut influințări și ademeniri 
cu beuturi și mâncări? Comisiunea s’a 
pronunțat eri în sensul, că nu crede ne
cesară suspendarea.

Regele Italiei și Țarul. Din Pe
tersburg se telegrafeză, că din incidentul 
recepțiunei de anul nou st. v. la palat, 
Țarul a convorbit lung timp cu ambasa
dorii frances și italian. Celui din urmă i-a 
dis : „Am primit o telegramă forte căldu- 
rosă dela amicul meu Victor Emanuel III. 
Sper, că deja anul acesta voiu pute se 
salut in Petersburg pe B,egele Italiei*.

Logodna moștenitorului de tron 
rusesh. După „Agence Naționale44 din 
Paris, marele duce Mihail, presumptivul 
moștenitor de tron rusesc, se va logodi 
cât mai curând cu prințesa Xenia de Mun- 
tenegru, fiica principelui Nichita.

Regina. Margareta ia Ierusalim. 
„Le Journal*  din Paris pretinde a sci, că 
văduva regină Margareta va visita în pri
vară anului curent Sfântul mormânt din 
Ierusalim. La reîntdreere va trece și prin 
Bucuresci, unde va face o visită curții re
gale române; apoi prin Ungaria și Aus
tria va merge în Muntenegru.

Muncitori premiațî. Ministrul agri
culturei a dat ca premiu câte 50 corone 

| și câte o diplomă de recunoscință lui Stem- 
■ pier Martin servitor din Bod și Bartolomeu 
! Cothiug muncitor agricol în Christian 
pentru credința dovedită față cu stăpânii 
în timpul serviciului lor de mai mulți ani. 
Diplomele și premiile au fost distribuite 
alaltă-eri în mod solemn de cătră vice-

la orele 4 dimineța, ceea-ce îi venia la în
ceput cam greu. în primele dile, când 
veni servitorul să-l deștepte, se întorse 
pur și simplu pe cealaltă parte și durmi 
mai departe. Numai după-ce servitorul în
cepuse să-i pună pe obraz un ștergar 
muiat în apă,—după cum îi ordonase stă
pânul său, — se deprinse Frederic la scu- 
latul de dimineța.

După-ce se scula, cetia scrisorile so
site, le asorta după felul, cum avea de 
gând să le resolve, să le aprobe, să le re
fuse, ori să le trimită unuia dintre mi
niștri. La orele 8 venia primul secretar de 
cabinet, căruia Frederic îi comunica răs
punsurile, cari apoi sera trebuiau presen- 
tate pentru a fi semnate. Pănă atunci cei 
patru secretari de cabinet nici la dejun 
nu puteau merge.

Pe la orele 9 venia primul adjutant, 
cu care Frederic resolva afacerile mili
tare. Timpul între 10 și 12 era consacrat 
exercițiile militare, lucrărilor literare, mu- 
sicei și corespondenței private. Precis la 
orele 12 regele dejuna cu ospeții săi, re
crutați din bărbați ai sciinței și literatu- 
rei, generali și omenii curții. La desert 
venia șeful bucățăriei, căruia regele îi 

! scriea lista bucatelor pentru a doua di. 
i Avea doi-spre-dece bucătari, dintre cari 
[ fie-câre avea specialitatea sa de mâncări, 
i Conducerea era în mânile a doi șefi de 
bucătărie franfcesi, cari erau plătiți după 
blide, și anume la început li-se plătea 1 
taler pentru blid, mai târdiu 20, apoi 16 
și în cele din urmă 15 groșițe. Lemne, 
unt și vânat se aduceau gratis dela do
meniile regesci.

După prând regele lucra cu secre
tarul privat. La orele 6 începea concertul, 
la care regele cânta din flaut. Decă nu 
era concert, regele mergea la plimbare. 
Sera îi plăcea regelui să petrecă cu ospeții 
săi, er la orele 10 se retrăgea. După-ce 
îmbătrâni, se {întâmpla adesea-ori, că re
gele adurmia la masă. La asemenea oca- 
siuni ospeții rămâneau nemișcați pe scau
nele lor, pănă-ce se deștepta erăși regele. 
Când era în Berlin, mergea de obiceiu la 
teatru. El ședea în dosul orchestrei. Ade
sea se scula și urmăria cu cea mai mare 
atențiune jocul de pe scenă.

Lui Frederic îi plăcea forte mult și 
lectura. EI avea cinci biblioteci, compuse 
din aceleași cărți, în Potsdam, Sanssouci, 
Berlin, Charlottenburg și Breslau, și când 

mergea dintr’un oraș în altul n’avea, de
cât să noteze, unde s’a oprit, ca să-și potă 
continua lectura după sosire. Operele lui 
Horner, Plato, Demosthene, Herodot, Thu- 
kydide, Diodor de Sicilia, Plutarch, Virgil, 
Sallust, Cesar, Livius, Tacitus și Seneca, 
pe cari le înțelegea în traducere, apoi 
operele lui Corneille, Racine, Moliere, 
Bossuet, Montesquieu etc. le lua una după 
alta în ordinea, cum erau aședate în biblio
tecă. Scriea și el singur lucrări literare. 
Thiebault a cetit la Academie lucrările 
regelui: „Iubirea de sine, considerată ca 
basă a moralei44, „Despre limba și' litera
tura germană44, „Despre Voltaire44, „Des
pre folosul artelor și sciințelor în stat44. 
A mai scris o predică și nisce poesii, cari 
au umplut două tomuri mari.

Afară de cărțile și lucrările lui n’avea 
decât două pasiuni: îi plăcea forte mult 
a prisa tabac și era amator de câni. Din
tre cele cinci-spre-dece sute de tabatiere, 
ce le poseda, totdeuna avea. 5—6 parte 
prin buzunare, parte pe masă. De-aseme- 
nea ogarii lui erau vecinie în odaie și fă
ceau fel de fel de pozne. „Cânii mei" — 
dicea Frederic — îmi rod fotelele, der ce 
este de făcut? Decă fac socotela, ini-se 

pare, că o marchisă de Pompadour m'ar 
costa mult mai mult și totuși nu mi-ar fi 

i așa de credinciosă44.
Cânelui favorit, „Biche44, când a pe- 

rit, i-a ridicat în Sanssouci un monument 
| de marmoră și când medicul lui de casă 
I a refusat într’o seră se vie în castel la un 
câne bolnav, pe motiv, că el nu e „doc
tor de câni", fii imediat congediat.

Când mergea Frederic în călătorii, 
ducea cu sine și cânii într’o trăsură cu 
șese cai. Dinainte ședeau animalele, er din 
dos lacheul, care era obligat a-se adresa 
cânilor per „D-ta44. — Regele ;era un așa 
mare amic al animalelor, încât nici vână- 
torea nu-i plăcea de loc. Moștenitorul de 
tron trebuia să țină în secret măsurile ce 
le lua, când se ducea și el odată, de două 
ori pe an la vânat. „Măcelarul — dice 
regele — ucide animalele nu pentru plă
cerea sa, ci pentru a împlini un servicii! 
în societatea omenescă, vânătorul însă 
ucide numai din plăcere, și acesta este un 
lucru rușinos. Vânătorul stă așa-dâr în or
dinea socială în urma măcelarului44.
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șpanul comitatului, d-1 Dr. Iekel. Bartolo
meu Cotiugh este originar din Zernesci 
și servesce neîntrerupt de 23 de ani ca 
vătaf peste servitorii angajați în fabrica 
Zell & Sbhne din Christian.

Notar public în Făgăraș a fost nu
mit Dr. Bausznern Guido.

Ex-niitropolitul Ghenadie însoțit de 
archimandritul Gorneliu Sabareanu a sosit 
la Atena în ajunul Crăciunului, venind 
dela muntele Athos. In diua Crăciunului 
Sf. Sa a celebrat serviciul divin la me
tropolis și după aceea a visitat tdte bise- 
ricele ortodoxe din oraș. In diua de 29 
Decemvrie v. Sf. Sa a părăsit Atena ple
când spre Ierusalim.

Canal între oceanul Atlantic și 
Med i te ran fi. Francesii plănuesc se ducă 
în îndeplinire un lucru mare. Vor se lege 
printr’un canal oceanul Atlantic cu marea 
Mediterană, canalul făcându-1 navigabil. 
Pressa rusescă se bucură mai ales de planul 
acesta, care ar fi o escelentă trăsătură de 
șah în contra Angliei și pentru-că Francia 
și-ar pute trimite atunci în Mediterană 
flota ei de răsboiu.

Insciințare. Părintele Dr. Vasilie 
Saftu ne rogă a anunța, că va predica 
poiraâne, Duminecă în 13 Ianuarie v., în 
biserica Sf. Nicolae din Scheiu.

Demoiistrațiune în Lemberg. Marți 
sera a fost o mare demonstrațiune în 
Lemberg din incidentul aniversărei revolu
ției dela 1863. Peste 300 de studenți gim- 
nasiali și universitari s’au adunat într’un 
cimiteriu și cântând arii naționale polo- 
nese s’au dus în oraș, unde o mare gardă 
•de polițiști le eși în cale. Demonstranții 
au rupt cordonul poliției și s’au dus în 
strada Krassewski dinaintea consulatului 
german. Ei fură însă împrăsciați de cava
lerie. Altă cetă de vr’o miie de inși s’au 
dus în parcul orașului, unde au cântat 
imnuri naționale polonese.

Pățaniile prințului moștenitor ger
man. Etă ce scrie „Le Temps'1 din Paris: 
De câtă-va vreme se colporteză soirea, că 
prințul imperial al Germaniei a avut în 
diferite rânduri contrarietăți și neplăceri 
cu unii camarad! ai săi, studenți la uni
versitatea din Bonn. Pare că prințul moș
tenitor găsesce pe colegii sei de facultate 
prea familiari în limbagiul lor, după bău
tură. De acest lucru s’a plâns tatălui seu, 
rugându-1 să-1 trecă la o altă universitate. 
Se dice, că împăratul ar fi rîs de suscep
tibilitatea fiiului seu și că i-ar fi răspuns, 
că nu-i pote îndeplini rugămintea. — 
Diarul „Tribuna" din Roma e informat, 
că prințul imperial ar fi avut dilele aces
tea o vie discuție cu presidentul cercului 
studențesc „Borussia" din care face parte 
și al căruia membru de onore e însuși 
împăratul Wilhelm. Presidentul Borușilor 
a impus prințului—pentru-că a venit prea 
târtliu la o reuniune a cercului—cunoscuta 
pedepsă de a bea nici mai mult nici mai 
puțin decât 12 pahare de bere. Prințul, 
iritat de acestă reprimandă, i-a aruncat 
berea în obraz. Nefiind posibil un duel 
între cei doi tineri studenți, presidentul 
și-a dat dimisia, er cei-lalți studenți s’au 
solidarisat cu protestarea Iui.

Cununie. D-1 Ioan Eremie și d-șora 
Paraschiva Grădinar își vor celebra cu
nunia religidsă Duminecă în 13 (26) Ian. 
în biserica Sf. Nicolae din Prund (Brașov).

Un incident la balul de curie din 
Viena. Dilele trecute s’a dat un bal la 
curtea din Viena, la care s’a petrecut ur
mătorul incident: In bufet era de față 
primarul Lueger și mai mulți ofițeri. Ofi
țerii au profitat de ocasiune pentru a-și 
esprima simpatiile față cu popularul pri
mar și ciocnind păhărele de șampanie cu 
dânsul au strigat: „Să trăescă Lueger". 
Un colonel, vădend acesta scenă a îndru
mat la ordine pe ofițeri pe motiv, că 
„burg“-ul nu este loc potrivit pentru de- 
monstrațiuni. Diarele jidovescl s’au grăbit 
a comenta acest incident așa, că colone
lul a îndrumat la ordine pe ofițeri, fiind
că ar fi ciocnit cu un om, care a refusat 

se se bată în duel cu jupanul Offenheim. 
— Alaltăeri seră a avut loc balul primă
riei din Viena. La acest bal a fost de 
față și Majestatea Sa, corpul diplomatic, 
generalii etc. Lueger era forte vesel și 
dicea ofițerilor: „Aici putem ciocni dom
nilor în dragă voie, acesta este balul 
meu!“

Nuntași mâncați de lupi. Din satul 
Usica, în Sârbia, a plecat o societate de 
nuntași noptea pe lună acasă. Nuntașii se 
aședară în trei sănii. De-odată în mijlocul 
câmpului ei fură atacați de-o haită de 
lupi. Intre nuntași și lupii flămând! se în
cinse o luptă desperată, din care însă lupii 
eșiră învingători. Din întrega societate — 
cum se anunță din Belgrad—nu s’a întors 
nimeni acasă. Pe locul unde s’a întâm
plat lupta, zăpada era totă înroșită de 
sânge.

Desmințire. „Bud. Tud." desminte 
soirea, ce am adus’o și noi eri, că depu
tatul Kristofly și-a depus mandatul din 
causă c’ar fi numit consilier ministerial.

Lupta contra divorțului. Guvernul 
din Italia vre să introducă divorțul. Ca
tolicii sunt exaspareți și protesteză cu 
arddre contra acestui proiect. Noua cru
ciadă este condusă de archiepiscopul de 
Milano, pe care îl urmeză cu pasiune pre- 
lații și preoții peninsulei. Prin biserici se 
țin predici contra legii și s’au produs și 
învălmășeli de stradă între partisanii și 
adversarii proiectului. Petiționările contra 
proiectului au luat proporții enorme. — 
Italienii ar trebui se vadă destrăbălarea 
morală în țările unde condițiunile divor
țului sunt ușdre, se studieze starea deso- 
lată a copiilor dela câte 2—3—4 rînduri 
de părinți, mânați dela un tată la altul, 
dela o mamă la alta, fără educație, fără 
principii sănetdse, fără Dumnedeu, și apoi 
să caute a introduce acestă măsură „libe
rală", care de altfel lovesce și în dog
mele bisericei, căreia aparține poporul ita
lian. Der ce se intereseză guvernele franc
masone de morala familiei, când sciut este, 
că ei tocmai la aceea tind, ca să răstdrne 
societatea creștinescă și că mai ușor pot 
ajunge la acest scop prin desființarea fa
miliei. în Francia s’a introdus divorțul tot 
la stăruințele francmasonilor și jidovilor 
prin deputatul Naquet, er modificările 
legii au fost stilisate de marele rabin As- 
truc din Bruxella. Așa ne spune marele 
scriitor Drumont.

Universitate catolică în Salzburg, 
în diua de 19 Ianuarie s’a ținut în Salz
burg adunarea generală a societății pen
tru înființarea unei universități libere ca
tolice sub președinta archiepiscopului 
Katschthaler. Din raportul vice-președin- 
telui, principele Leichtenstein, reiese, că 
societatea dispune actualmente de un fond 
de 1,024.813 corone și că donațiile s’au 
înmulțit în mod rapid, cu deosebire de 
când cu mișcarea cunoscută sub denumi
rea de „Los von Rom". Va se dică, pe 
lângă mișcarea Italienilor, Slovenilor, Ru
tenilor, Boemilor de a-și înființa câte o 
universitate în limba lor, s’a inițiat o altă 
mișcare pentru înființarea unei universități 
catolice. Deosebirea între aceste diferite 
mișcări este, că pe când naționalitățile 
pretind a li-se înființa universități din mij- 
locele statului, catolicii se baseză pe ini
țiativa privată și dispun deja de fonduri 
însemnate.

Duel mortal în Germania erășî s’a 
întâmplat un duel cu sfîrșit tragic. Arân- 
dașul de domenii Falkenhagen a ucis în 
duel pe consilierul provincial Bennigsen. 
Falkenhagen a fost arestat în cjiua de 19 
Ianuarie în Berlin.

Un tren în flăcări. Trenul de.marfă 
nr. 146 mergând în diua de 20 Ian. dela 
Budapesta la Viena s’a aprins în stațiunea 
Trautmannsdorf. Focul a isbucnit dela un 
vagon-reservoir de petroleu și s’a întins și 
asupra altor vagone de marfă, consumând 
din ele dece. Patru frînari au fost grav 
răniți.

Rectificare In darea de sâmă des
pre „balul roșu" publicată în numărul de 
eri al „G. Tr.“, este a se ceti în loc de 
d-1 colonel cav. de Rieger: d-1 locotenent- 
colonel de cavalerie de Riegler.

6) Succes vindecător durabil. Durerile de 
reumatism, crucea spinărei și alte părți ale cor
pului se vindecă cu efect sigur folosindu-se spir
tul sarea A. Moli. Prețul unei sticle 1 Cor. 90 fii. 
Se trimite dilmc cu rambursa poștală de farma
cistul și liferantul curții c. s. r. A. Moli Viena 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă să se 
cără Spirtul A. Moli, provădut cu marca de con
travenția și subscriere.

Răsboiul din Africa-de-Sud.
Din scrisorile schimbate de curând 

între guvernul bur și lordul Salisbury, lor
dul Kitchener și d-1 Brodrick, în privința 
câmpurilor de concentrare, reiese, că în 
câmpurile din Transvaal și Orange mor
talitatea printre copii a mai scădut, pe 
când la cele din Natal, statisticele sunt 
mai puțin satisfăcetdre.

Acestă statistică dă pentru luna De
cemvrie, din 117,012 internați, 2380 morți, 
din cari 453 femei și 1767 copii; așader 
în șepte luni mortalitatea copiilor a ajuns 
la cifra de 11.900. In luna Noemvrie mor
talitatea ajunsese la 2607. Scăderea, în 
luna trecută n’a fost așader, decât de 227.

Totalul morților pe șese luni se ri
dică la 15.221. S’ar pute socoti la 113,000 
populația mijlocie a câmpurilor în timpul 
aceleași peridde. Mortalitatea, la 1000 de 
locuitori, rămâne așa-der, pe an, de 269, 
ceea-ce oste enorm.

Din noua „carte albastră" asupra 
acestor câmpuri, trebuie reținută și pro
testarea lordului Kitchener contra acusă- 
rilor de barbarie, precum și depeșa lordu
lui Milner, în care se esplică imposibilita
tea în care se află autoritățile de a pute 
transporta pe toți internații la costă. D-1 
Chamberlain își espriniă în sfîrșit satis- 
facțiunea, că starea sanitară a câmpurilor 
de concentrare s’a ameliorat.

*
Corespondentul din Bruxella al diarului 

„Standard" spune că, conform unui ra
port autentic din Africa-de-Sud, Burii mai 
au încă 60.000 puști, precum și mari can
tități de munition! și provisiuni,. totul de
pus într’o parte aprdpe de nepătruns din 
Zulpansberg.

*
Se dice, că baronul ungur Paul Bor- 

nemisza se va înapoia în Transvaal, unde 
va relua armele contra Englesilor.

Baronul, care a mai luptat în rîndu- 
rile bure, a trebuit să vie în Europa din 
causă de bolă.

Baronul ungur Luszenski va pleca 
de asemenea în Februarie în Transvaal, 
cu recruți pentru buri.

îjj
Depeșî particulare sosite la Londra 

anunță, că într’un recent atac operat de 
Buri în apusul Trasvaalului împotriva tru
pelor generalului Methuen, Englesii au 
pierdut un tun Maxim, aparținând regi
mentului 13 yeomanry din Shropshire.

In mijlocul salvelor de pusei, catârii 
înhumați la acel tun au luat’o Ia fugă, ca 
la Nicholsonsnesk, și s’au oprit cu tunul 
în cestiune în lagărul Burilor.

Acel tun Maxim era dăruit reg. 13 
de yeomanry de cătră populația orașului 
engles Ovvestry,

*
Diarele olandese publică. răspunsul 

lui Kruger la vorbirea lui Chamberlain. 
în respunsul său Kriiger accentueză, că 
Bzirii nu vor încheia pacea, decă Englesii 
nu le vor da deplina independență.

Cum a fost botezat Eminescu*)

*) Notiță biografică din broșura „Amorul în
poesiile lui Eminescu>“. de- Miron Mioolescu,

Dom na Constanța de Lunca Schiau 
povestesce următ-orele:

Era în diua de sf. Constantin, pă
rinții mei și d-na Balș voiau să fie sin
guri în acea d'i, singuri cu tristele lor 

amintiri; pentru acea di, eu și cu Muți 
(fiiul d-nei Balș) hotărîsem botezul copi
lului d-lui Eminovici**),  un botez plăsmu
it de noi, cari eram copii ca de 4—5 ani 
La 11 6re, 21 Maiu 1849, eram gata, 
amândoi purtam haine negre, însă gulere 
albe; purtam haine negre, căci murise 
Constantin Balș, tatăl lui Muți. Mergem 
în acea casă mică, josă, însă sclipitdre 
prin curățenia ei, păreții erau văruiți cu 
alb, perdelele albe și dese, erau lăsate în 
jos. în casă mult miros de sul cină. Ia 
drepta două mari divanuri cu velințe ro
șii și verdi, țesătură de casă. Intrând, 
dăm cu ochii de Eminovici, tatăl, care 
ne dice:

„Etă-vă finul, botezați-11" Er mama 
adaugă: „botezați-1! der vă rog nu-1 deș
teptați !“

Cum aveam de gând să-l botezăm, 
nici noi nu sciam, ba chiar nici visam. 
Priveam noul născut de departe și cu mi
rare. Muți era de tot uimit, el care nu 
văduse încă copil mic, de odată un sunet 
străin, un plâns necunoscut, o mișcare în 
legăn și băețelul deschise ochii. Muți ră
mase electrisat. Apoi repede la legăn, 
sare, strigă, se extasieză și deschide o 
cutie de cristal roșie. Sfîr! Sfîr! un nor 
de fluturi sbdră peste noul născut și eu, 
ca să nu rămân îndărăt, arunc peste prunc 
tote florile mele. Ce făceau ceilalți nu 
sein; der Muți și eu eram plini de' bucu
rie, de entusiasm, de consciența marelui 
nostru act împlinit.

Am plecat, spune d-naDunca, uitând 
să dăm nume finului botezat de noi cu 
fluturi și flori. Numele însă l’a primit dela 
alții. Un nume ce-1 sciți cu toți, ce nu-1 

,va uita nimeni, un nume scump Români
lor, numele de Mihail Eminescu.ULTIME SC1RL

Haga, 23 Ianuarie. Kriiger a de
clarat, că nici conducetorii din Eu
ropa, nici cei din Africă ai Burilor, 
nu vor lua inițiativa pentru încheie
rea păcii. Numai deplina indepen
dență pote se fie condiție de pace.

GonPt-sntinopoie, 23 Ianuarie. In 
vilaietul Kosovo s’a întâmplat o cioc
nire între bandiți bulgari și soldați 
turci, țlece Bulgari au căc}ut.

Diverse.
S&rbățorire originală. — Spre a 

se solemnisa Anul Nou, locuitorii din Can- 
sas City au avut originala idee de a or- 
ganisa un bal public, la care erau invitați 
mari și mici, bogați și săraci, și care, în
cepând la 10 sera în diua de 31 Decem
vrie 1901, s’a sfîrșit la orele 10 dimineța, 
1 Ianuarie 1902. Și etă originalitatea ser- 
bărei la miedul nopței: la miedul nopței 
comisarii balului au împărțit învitaților 
câte un carton, rugând pe fie-care să scrie 
câte o cugetare și să iscălescă. Apoi 
cartonele — peste 15.000 — au fost puse 
într’un cufăraș de oțel și acesta zidit într’un 
perete al sălei de bal. De ce? veți întreba 
Numai fiind-că, peste o sută de ani, vii toi ii 
locuitori din Cansas-City se pdată cundsce 
starea sufletescă a strămoșilor lor la înce
putul anului 1902.

Schubert — Marele artist Schubert 
n’a fost numai unul din cei mai distinși 
compositor! musical!, ci și unul din cei 
mai productivi și sîrguincios. Nici odată 
Schubert nu întârdia a-și pune inspirațiile 
pe hârtie. Schumann dicea odată despre 
el, că are să se epuiseze și cel mult decă 
va face musică la conferențele filosofice, 
imputările de felul acesta îl supărau pe 
Schubert și protesta contra lor. Schu
bert a scris musică pentru versurile a 85 
poeți. între aceștia Goethe figureză cu 72 
opere, Schiller cu 46, Komer cu 16, Mat
hison cu 28, Claudius cu 12, Ossian cu 10 
și Heine cu 6. Ca ceva caracteristic pentru 
forța de productivitate și pentru sîrguința 
lui Schubert se citeză și faptul, că în 15 
Oct. 1815, a compus 7 cântece, er în 19 
Oct. același an 8 cântece. Pe atunci Schu
bert era numai de 18 ani. Fie-care operă o 
prelucra cel puțin odată, altele însă de 
done seu chiar de trei ori.

**) Tatăl poetului, unul din cei patru-spre- 
dece administratori ai moșiei Dumbrăveni, pro
prie! atea familiei Balș.

Proprietar: 1)r. Aurel Mhireșianu.
Redactor responsabil: Traian JT. Pop.
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Cursul a bursa din
Din 23 lanuari e n. 1902.

j- «nea ang. de aur 4%................... 119 70
R->nta de oordne ung. 4°/0. • . • 96.— 
1 jpr. oăil. fer. ung. în aur 4‘/2u/0 122.30
Iripr. căii. fer. ung. în argint. 4*/2u/o 161 25 
Onlig. căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.40 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 94.90
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93 75
Impr. ung. cu premii .... 18225

»
LosurI pentru reg. Tisei și 8eghedin 152 35 
Renta de argint austr......................... 100.65

R-nta de hârtie austr......................100.50
Renta de aur austr........................120.50
LosurI din 1860............................. 146. —
Acții de-ale Băncei austro-ungară. 16 10
Aoții de-ale Băncei UDg. de credit 673.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit 652.—
Napoleondorî...........................................19.02
Mărci imperiale germane . . . . 117.17l/2
London vista.................................  239.?2*/ 2
Paris vista...........................................95.25
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.50
Nota italiene................................. 9315

pe anul comun 1902.

Publicatiune.
Imobilele aparținetore moștenire! după Dr. Ferdinand Otroban ce 

sunt specificate mai jos în mod amenunțit, se vor vinde în 15 Februarie 
1902 în cancelaria notarului public reg. Karl Schnell (Brașov, Strada 
Vămii Nr. 17 —15) prin licitațiune publică, ce se va ține acolo de bună
voie, începend dela orele 9 dimineța.

Imobilele se vor vinde și sub prețul fixat, Moștenitorii însă 
își reservă dreptul de a primi sâu refusa ofertul făcut.

Ofertele se pot trimite și înscris până la brele 9 a. m. din cjioa 
licitației la notariul reg., care ține licitația, și acestea se vor deschide 
după terminarea licitației verbale.

Condițiunile amănunțite de licitare se pot vedâ și ceti în cancela
ria notarului reg. Karl Schnell.

1. Casă de pâtră indusă în cartea funduără din Brașov Nr. 2660,
A f 5372 nrii top. și situată in Brașov, str. Spitalului nr.
32 nou (430 vechifl) ............................................................................. 13,000

2. Casă de petră și grădină indusă în cartea funduără din Bra
șov nr. 2660 A f 6193 6194/1, nrii top. și situată în su- 
burbiul Blumena, str. Maeștrilor, nr. 19 nou (33 vechifi) . 18,000

3. Casă de petră, indusă în cartea funduără din Brașov nr.
2660 A f 5498/1 și 5498/2, nr. top , situată în str. Stlui 
loan nr. 17 nou, (638 vechii!)...................................................  40,000

4. Casă de lemn, indusă în cartea funduără din Brașov nr. 2660
A f 3348, 5349, nrii top., situată în suburbiul Scheiu, Po
dul Crețului, nr, 107 nou (676 vechii!)..................................

5. Villa din Predeal, cu tot mobiliarul din ea și cu aranjamentul,
îndusă în cartea funduără din Brașov, nr. 10,961 A j- 
25,404/12 nr. top, situată imediat la graniță.......................

6. Casa cu șese apartamente de locuit, cu o mare grădină de
pbme, odăile folosite pentru locuință de vară, dimpreună 
cu mobiliarul, indusă în cartea funduără din Bacifalu (Să- 
cele) nr. 598 A f 16L9/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 
1664, 1665 nrii top., situată în acea comună, nr. casei 446

7. Casa cu patru locuințe și grădină, indusă în cartea funduără
din Bacifalu nr. 598 A f 1358, 1359/2, 1360/2, 136 /2, 
1362/2, 1363/2 1364/2, 161 1 n-rii top., nr. casei 445

8. Așa numita „ Villa Zona“ din E'epatak cu îutreg aranjamen
tul, cu mobilele din ea, cu partea de drept la băi, la apa 
minerală, indusă în cartea funduără din Elepatak nr. 3118 
A f 1535, 1546/1, 1546/2, 1546/3, 1547, 2744 nr. top. cu 
măieriște .... .........................................................

9. Casele induse în cartea funduără din Brașov, Nr 2660 A f
5434 nr. top., și situate Strada Porții nr. 16 și cel vechiu 
nr. 488, și cea sub A f 5420 nr. top. din strada Spitalului 
nr. 11 nou și 475 veclnu, amendoue casele la olaltă (fostu 
Hotel Baroș).....................................................................................130,000

10. Prima fabrică ung. de petroleu îndusă în cartea funduără
din Brașov nr. 9852 A f 24801/1, 2480./2, 2480J/3, 24801/4, 
24801/5, 24801/6, 24801/7, 24801/8, cu edificiile ce se află: 
fabrica de petrol, cu licența de import de țiței, 2 cazane 
de transportat țițeih....................................................................... 160,000
(materialul brut se vinde după prețul cumpărării, 6r marfa 
gata după prețul piețil).

11. Un kc de arat îndus în cartea funduără din Bacifalu nr. 598
A f 1267 nr, top., situat în așa numită Kozep-kovecs . . 200.

12. Locurile de arat din cartea funduără Bacifalu nr 598 A f
1567, 1568. 1569, 1571 nrii top., pe hotarul Timișului . . 80.0

13. Locul de arat îndus în cartea fund Bacifalu sub nr. 598
A f 1580 nr. top., pe hotarul Timișului........................................100

14 Imobilele induse în cartea funduără din Bardocz 79,652,152
și din Fule 374, 286, 371 și 372 și anume: Int avilanu din 
Bardocz cu 2 locuințe (Curia) grădină cu pomi și sămănă- 
tură, moră de măcinat cu 2 petri, locuri îngrădite 108 ju- 
gere de semenat, proprietate comasată cu locuințe, 10 ju- 
gere fenațe, 45 jugere pădure (partea numită tilalmas 6s ra- 
vaszlik dulii). In Fule, Stabilimentul vechiG, Usină de fer cu 
tbte acareturile, (jidirik, sesiuni, 240 jugere pădure pe ho
tarul Dobrota și 474 jugere pădure de fag pe hotarul Csik- 
Szent-Simbn. Tote la olaltă....................................... . . 64,000

15. Locul de fiidire îndus în cartea funduără din Apacza nr. 1011
A f 1601/2, 1602/2, .1603/2 ......................................................... 800

Vadiu de IO(J/0 din prețul imobilelor este a se depune în bani gata 
sbu în hârtii de vaJ6re, 6r la oferte înscris este a se alătura și vadiul.

Brașov, 16 Ianuarie ’ 902

Moștenitorii răposatului
1 5 Dr. Ferdinand Otroban.

A apărut și se pote procura dela Ti
pografia A. Mureșianu (Brașov) „Călindarul 
Plugarului*  pe anul comun 1902. —Anul X.

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

In partea canada» islică: Cronologia 
anului 1902; Regentul anului; Sărbătorile 
și alte dile schimbător©; 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.

Urmeză Genealogia domnitorilor ; Ta
xele telegramelor și poștelor; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; Târ
gurile din Ardeal, Bănat și Țăra ungu- 
răscă îu ordine alfabetică și apoi după 
lună și 4’5 Tîrgurile din Bucovina; Măsu
rile metrice etc.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese de cetit: „Cetatea dela Fâutânele“ ; 
(Moțul: Teofil Frâneu); „0 serisore dela 
Muselim Selo“ (poesie de G. Coșbuc); 
„Frumosa Irina14 (baladă de St. O. Iosif);

5
J

2000

16,000

20,000

10,000

14,000

„Raze de primăvară14 (poesie de Z. Bârsan- 
Veturio); „Grăuntele de grâu44 (de contele 
Lew Tolstoi); „Bătrânul clopotar14 (Idilă 
de primăvară, (de W. Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia14 (Proverbe de Marion); 
„Două hiene14 (fabulă, de Gavril Bodnariu); 
„Gâscele Ovreului14 (anecdotă, de Cărăbuș).

Partea economică'. „0 ramură de pro- 
ducțiune și avuțiă națională14; „Faceți 
pânză în casă14 (ambele de Dr. G. Maior); 
„Economia14: „Iernatul vitelor11. — Ur
meză diferite povețe; lectură distractivă, 
glume etc.

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

Un esemplar „Călindarul Plugarului14 
costă 25 cr. (50 bani), plus 5 bani porto 
postai. Venc^torilor se dă rabit cuvenit.

Cssr»£ijll [piețeă
Din 23 Ianuarie n. 1902.

i‘

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond1'orî. Cump. 
Galbeni Cump

18.94 Vend. 18.98
18.80 Vend. 18.84
19.- Vend. 19.04
11.34 Vend. 11.40

Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. 128.—

ale lui
VerttsibSSe husibo.!, rieeă ftAeai*e  euftiă este prove«8wtă eni unttrca <Se 

«p&rare a lui A. Mol! i«i eu subscrierea »a.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bile femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Oordne 2.— 

Falsițicațitle se vor urmări pe cale jwiecăiorescă.

Franzbranntwein și Mre a lui BtasilL
Vamfok:!” decă fiecare sticlă esre provădută cu marca de scutire și cuvmidyiiu numai, piumbui im a. m.h.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoltlină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cordi.e 1.00.

S^pun de copii a Ini Moli.
Cel mai fin sănun de copii și dame fabiicat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelri, cu deosebire pentru ■ opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie.-care bucată de săpun, pentru copii este prove^ută cu marca 
de aoerare A. Moli.

'ffrlwBSteieea pr&netpulă prin 
Farmacistul A. MOM;,

g. și r, toisor ai curții imperiale Vieiia, Tiiclilaiilieii ă
Comande din provincii se efectuezi țillnic prin rambursă poștală.

La depășite r.A se aera anumit preparatele provedgite. cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL.

Oeposite în Brașov : la d-nii farmaciști Fard. Jekeiius, Victor Roth, Eugen Neustădter 
și engross la D. Eremia Nepoții. Teutsch & Tartler.
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ABONAMENTE
Th-A.

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

J’s luai . .
F© șese luai .
Pe ua a a

ț Pentru România și străinătate:
F© V^©1 luai ... 10
P© |©s© luai. . . 20
Poa as ..... 40

Abonamente la numerele cu data, de Duminecă
Pentru Austro-Ungaria:

Peaa ...
P© s©s© luai

Abonamentele

22

X
■-

X

X
■

Pentru România și străinătate:
P© as . . . .
S’© ș©§© luai .
:?© iz*©â  luai .

se fac mai ușor și mai repede
----- o- mandate poștale, o------

Domnii cari se vor abona din nou, se binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

prin

Adminfatrațiimea

GAZETEI TRANSILVANIEI.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


