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ANUL LXV.

„gazeta* iese ia fl^cire ți.

*) V. „Dreptul public al Românilot" de S. 
Bărnuțiu, prefață. Iași 1867.

Abcnameme pentru Aistio-Uizana: 
Pe un an 24 cor., pe șAse luni

12 oor., pe trei luni 6 oor. 
N-rii de Duminecă S fi. pe an.

Pentru România și străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe șAse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franol.
Se prenumerâ la tAte ofi

ciale poștale din intru și din 
afară și la d-nii colectori.

Aimamnil pentru Brașcv
Adinintsirațtwtca; Piața n^aie. 

Târgul Inului Nr. 30, umili 
I.: Pe un an 20 oor.. pe șese 
luni 10 oor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casa : Pe uv sn 
24 oor., pe 6 luni 12 o., petrei 
luni 6 oorâno.— Uu eaemplar 
10 bani. — Atât abunamentole 
cfi.t și insortiuDile sunt a se 
plăti înainte.

Nr. 25. Brașov, Jol-Vineri I (14) Februarie. 1902.

Afacerea loan Zichy.
Discusiunea, ce s’a încins în 

foile din Budapesta asupra afacerei 
conte Ioan Zichy, care era designat 
de cătră archiducele Francisc Fer
dinand se-1 însoțescă în călătoria sa 
la Petersburg, er în urma interveni- 
rei guvernului unguresc a rămas 
acasă, se va continua, după tote 
prevederile, astăzi în camera un
gară.

Kossuthiștii sunt hotărîfî se in
terpeleze pe ministru-președinte în 
afacerea acesta, tot-odată se va 
lansa o interpelare și din sinul par
tidului liberal guvernamental.

Decă puținele persone, cari au 
avut cunoscință despre cașul pre
sent, ar ii observat tăcere și ast-fel 
n’ar fi răsbit nimic în publicitate, 
pote că ar fi trecut visita dela Pe
tersburg fără de a mai provoca dis- 
cusiunile și esplicațiunile agitate în 
pressă și în parlament. Der n’a fost 
așa, ci fiarele au publicat imediat 
amănunte forte esacte despre ceea- 
ce s’a petrecut și așa s’a comis in- 
discrețiunea cea regretabilă de a-se 
aduce în discusiune publică delicata, 
afacere.

Urmarea a fost, că cfiai’ele opo- 
siționale, acusă acum, fie-care în fe
lini său, pe guvern, că numai el 
este de vină, că nu s’a aflat în suita 
archiducelui și un magnat nngur. 
Firesce, că cei din partidul poporal 
catolic și cu toți afiliații lor pre
tind, că procederea lui Coloman 
Szell a fost cu totul nemotivată și 
că amestecul său, prin care a ză
dărnicit intențiunea archiducelui; a 
fost numai eflucsul intoleranței sale 
față cu bărbații de alte convingeri 
politice.

In alt sens fac oposițiune foile 
fractiunei stângei estreme kossuthiste. 
„Egyetertes" 4ice> afacerea din 
cestiune a produs mare iritațiune în 
sînul kossuthianilor, cari nu s’au aș
teptat la așa ceva, după-ce cu oca- 

siunea înarticulării proclamației asu
pra căsătoriei archiducelui Francisc 
Ferdinand au renunțat a face opo
sițiune estremă și au dovedit „cea 
mai mare lealitate". Numitul (Jiarnu 
dă vina atât guvernului Szell, cât 
mai mult ministrului de esterne Go-- 
luchowski, care, c|ice, trebuia se fiă 
informat asupra relațiunilor de par
tid în Ungaria și nu trebuia să con- 
simță la propunerea ca contele loan 
Zichy să facă parte din suita archi
ducelui Francisc Ferdinand.

Tote celelalte foi discută ase
menea afacerea, cele mai multe însă 
cu mare reservă.

Numai un fliar s’a aflat, și încă 
unul guvernamental, care nu se 
sfiesce a da espresiune nu numai 
nemulțumirei, ci chiar indignării, 
pentru hotărîrea ce a luat’o archi- 
dueele-moștenitor. Acesta este moni
torul evreo-maghiar „Pester Loyd“. 
Limbagiul articulului, ce l’a publi
cat în numărul.său de Miercuri, în
trece tot, ce a debitat pănă acuma 
acest organ ca mod de scriere 
obraznic.

Nu se mulțumesce „P. Lloyd“ 
a constata faptele, ci umblă să esa- 
mineze și motivele, pentru cari moș
tenitorul tronului a ales dintre nu- 
măroșii magnați unguri tocmai pe 
contele loan Zichy, care „portă tim
brul îndoit de conducător oposițio- 
nai și de membru al unui partid 
clerical".

Nu se sfiesc evreo-maghiarii dela 
numita foiă a reîmprospăta cașul, că 
archiducele Francisc Ferdinand a 
primit, spre marea lor mâhnire, mai 
an protectoratul asupra reuniunei po
porale catolice din Viena, și-l aduc 
în combinațiune directă cu afacerea 
Zichy că „moștenitorul tro
nului e încunjurat de partidele ultra
montane ale Austriei și Ungariei" și 
că în cașul de față archiducele „stă 
sub influința magică a unei fracțiuni, 
care întrupeză în sine oposiția con

tra întregei desvoltări de pănă acuma 
a Ungariei".

Vorbesce apoi de „sguduirea 
legăturei între sfera moștenitorului 
tronului și sfera națională maghiară" 
șî siîrșesce cu afirmarea, că ori și 
cum totuși va rămâne „un mic pre
cipitat" de mâhnire în urma cașului 
din cestiune.

E natural însă, ca acăstă mâh
nire să esiste și de partea archidu
celui și a-o provoca fără motiv, este, 
credem, o întreprindere cam riscată 
chiar și pentru Evreo-Maghiarii dela 
„Pester Lloyd".

Tratări asupra tarifului vamal 
autonom. Ministru - președinte austriac 
Koerber a sosit alaltă-eri în Budapesta. 
După o audiență la Majestatea Sa, Koerber 
a discutat cu ministru-președinte Szell 
timp de 4 ore asupra Gestiunilor, ce stau 
în legătură cu tariful vamal autonom. 
S’a încercat o înțelegere, der pare că n’a 
reușit.

Mișcarea „socialiștilor indepen
denți". In Bichiș (Bekes) s’a ținut la 9 
și 10 Februarie congresul „socialiștilor in
dependenți". Erau de față delegați din 20 
comune (54 persone). Congresul a fost 
deschis printr’un discurs al lui Ștefan 
Gabnai, după care alți 12 „oratori" au 
vorbit despre starea muncitorilor. La urmă 
s’a primit un proiect de resoluțiune în 
care se cere: sprijinirea muncitorilor de 
câmp din partea guvernului; ștergerea 
dărilor nedrepte și sistemisarea dării pro
gresive, care se se escrie numai pe ave
rea, care aduce un venit anual de 1000 
corone; crearea unei legi, care se dea 
micilor agricultori cel puțin 16 jugăre pă
mânt (ă 1200 metri pătrațl); în privința 
creditului cere scărirea dobândii legale la 
5% Ș- a. In ședința dela 10 Febr. a con
gresului a fost la ordinea dilei dreptid po
porului. Vorbitorii au pretins ștergerea 
virilismului, deplina libertate de pressă, 
desființarea armatei permanente și înar
marea generală; au pretins secularisarea 

averilor bisericesc!, desființarea fideicomi- 
surilor și sufragiul universal.

Alegere parțială. Alaltă-eri s’a fă
cut în cercul Nitra-Zsambohret alegere 
parțială de deputat. A reușit candidatul 
partidului poporal Francisc Major cu 922 
contra guvernamentalului Rudnay, care a 
căpătat 702 voturi.

Rampolla despre democrația 
creștină. Cardinalul Bampolla a dat un 
circular cătră episcop! în cestiunea demo
crației creștine. Circularul dice, că acțiu
nea democrației creștine în Italia nu tre- 
bue se aibă colorit politic și nu-i permis 
se țîntescă la schimbarea formei de gu
vernământ. Diarele democrate creștine să 
nu vorbescă în numele bisericei și al 
scaunului papal. Participarea în alegerile 
politice e strict interdisă și trebue grijit, 
ca stindardele și emblemele democraților 
creștini se nu se asemene simbolurilor so
cialiste. Fără permisiunea episcopilor nu 
se pot ține adunări seu conference pu
blice. Instrucțiunile lui Rampolla condamnă 
ori-ce încercare de împăciuire cu regimul 
actual italian.

Congresul tinerilor turci, care 
s’a ținut în dilele de 4—9 Februarie în 
Paris, a adoptat o moțiune prin care se 
protesteză contra regimului actual din Tur
cia, cerând restabilirea constituțiunei, ceea- 
ce ar asigura un regim de drept și de li
bertate. Moțiunea reamintesce tot-odată 
puterilor datoria, ce o au, de a favorisa 
esecutarea tratatelor cu Turcia în așa mod, 
încât se potă profita tote naționalitățile 
din imperiul otoman. Armenii au făcut re
serve în ce privesce restabilirea regimului 
constituțional în Turcia, care ar fi protiv- 
nic intereselor lor.

Moștenitorul de tron, contele Zichy 
și Szell.

Oficiosul „Magyar Nemzet“ încă se 
pronunță în cunoscuta afacere a zădărni- 
cirei planului ce-1 avea moștenitorul de
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Impresii și amintiri.
IV.

Cred, că nimeni dintre Români nu 
se pote emancipa de o emoțiune fire care, 
când șe apropie de Blașiii și de Câmpul 
libertății.

„în locul acesta s’au petrecut eveni
mente memorabile pentru istoria Româ
nilor de dincolo" dice G. Sion.

Der nu numai pentru istoria, ci și 
pentru literatura Românilor s’au petrecut 
aici lucruri memorabile.

în diua de SS. Archangheli 1899 eram 
în Bucuresci la un congres, ca delegat al 
secției din Bârlad a unei societăți patriotice.

Am profitat de acestă ocasiune, să 
văd cât se pote de multe și să aud cât se 
pote de mult în capitala României.

Am stat deci acolo 3 — 4 dile și în 
timpul acesta am mers și la universitate, 
unde am asistat la câte-va cursuri.

Cititorii mă vor erta, că mereu fac 

digresiuni și îi opresc în drum, când ar 
trebui să mă grăbesc să vedem, cum a 
fost sera de Crăciun în satul meu natal.

Der vedi, că prin asociațiunea ideilor 
și prin analogie te copleșesc în anumite 
împrejurări fel de fel de amintiri, cari 
merită să fie comunicate și altora.

Am asistat anume la un curs al d-lui 
Maiorescu, căci eram curios a audi vorbind 
pe acest bărbat, pe care aderenții lui l’au 
încunjurat cu un nimb de glorie nease
mănat, er adversarii l’au combătut atât 
de înverșunat.

Sala era plină de studenți și studente, 
între cari foști elevi și eleve de ale mele 
din cursul secundar.

Alăturea de catedră ședea o damă 
mai în etate, der de o frumuseță rară. 
Era soția lui Maiorescu, care nu neglijeză 
o singură prelegere a soțului său.

Maiorescu a combătut în acea prele
gere teoria filosofică, care dice, că nimic 
nu este în intellect,, decă n’a fost mai 
’nainte în sensuri (Nihil in intellectu, nisi 
prius fuerit in sensu).

în sprijinul părerilor sale a citat un 
exemplu recent din America despre o 

fată surdo-muto-orbă, care cu totă defec- 
tuositatea sensurilor, a ajuns la unele no
țiuni abstracte, fără să le fi apercipiat 
întâi prin sensuri, pe cari nici nu le avea, 
încă și mai mult. Fata a ajuns cu timpul 
chiar profesoră la un institut de nenorociți, 
cari sufereau tot ca și dânsa de defectu- 
ositatea sensurior.

Cursul lui Maiorescu a fost fdrte in
teresant, forte lămurit și ascultat cu mare 
atențiune. Nu mă pot opri însă mai mult 
aici, căci la Maiorescu vom mai reveni 
când îl voiCi zugrăvi în aceste impresii pe 
scurt, ca adversar al șcdlei naționaliste a 
lui Bărnuțiu.

In diua de 10 Noemvrie am asistat 
la un curs al tînărului și eruditului profe
sor Pompiliu Eliade, care era numit de 
curând la catedra literaturei francese, ră
masă vacantă după mortea lui Frollo. Era 
primul curs al lui Eliade în acel an 
școlar.

Tînărul profesor a vorbit în general 
despre limbile romanice și oprindu-se la 
limba română a spus, că în acestă limbă 
se pot distinge două epoce de regenerare 
literară, amândouă cu caracter latin. Prima 

epocă este epoca cronicarilor Moldoveni, 
care și-a luat nascere dela jesuiții polo- 
nesi, cari erau însărcinați cu rolul de pro
fesori prin familiile boieresc!, er a doua 
epocă de regenerare literară la Români a 
fost în secolul al XVIII și a venit dela 
Blașiu.

Der nu numai în istorie și literatură, 
ci chiar și în politică s’au petrecut eveni
mente memorabile pe acest colț udat de 
cele două Tîrnave.

Aici s’a pronunțat clasicul discurs 
al lui Bărnuțiu la 1848 „despre principiile 
după cari au să se conducă acum și pu
rurea frații noștri de sub sceptrul austriac 
în relațiunile lor cu dinastia și cu națiu
nile conlocuitdre".*)

„Acum și pururea" ?
Așa li-s’a părut discipolilor lui Băr

nuțiu, cari la 1867 au luat Țdecisiunea de 
a edita operele „principelui între magistri" 
și cari în naivitatea lor au credut la 1867, 
că generațiunile,' ce vor succeda, vor re
capitula gândirile'și vor adopta principiile 
marilor antecesori.
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tron archiducele Francisc Ferdinand de a 
lua cu sine în călătoria la Petersburg și 
pe contele loan Zichy. Una din foile 
unguresc! augmenteză datele lui „Bud- 
Hirlap", pe cari le-am publicat și noi, cu 
soirea, că ministru președinte CoIomanSzell 
a propus în locul lui Zichy pe 10 aristo
crat! catolici, archiducele însă i-a refusat.

„Magyar NemzeF scrie între altele: 
„Ce privesce rolul ministrului-preșe- 

dinte Coloman Szell.... trebue să declărăm 
înainte de tote, că nici ministru-președin- 
te, nici nimeni altul nu pote ave nimic 
contra lui I. Zichy. Dinpotrivă însă minis- 
tru-președinte și-a împlinit o datorie firescă 
atunci, când în formă corăspundătore a 
atras atențiunea archiducelui la împrejura
rea, că se opune ori-cărui obiceifi parla
mentar, ca conducătorul unui partid opo- 
sițional să fie destinat într’o misiune de 
natura acesta. Intr’asta a culminat făptai- 

■Toa ministrului președinte și nici un cu
vânt nu-i adevărat din aceea, că ar fi pro- 

;pus archiducelui să ia cu sine pe unul din: 
■cei 10 aristocrat! catolici ori protestanți, 
în locul contelui I. Zichy. Considerăm de 
o iftdiscrețiune regretabilă tractarea aces
tei ,-afaceri în publicitate, spre împiedec 

■ carea căreia ministru-președinte a făcut 
tot. ,ce a putut face."

Oficiosul mai spune, că isvorul pu- 
iblicațiunef este a-se căuta în cerburile par- 
itidului poporal.

Cașul acesta a produs suprindere și 
'în (.cercurile vienese. Pressă vienesă pro- 
fețesce deja mari neplăceri contelui Go- 
Judha-wski.

„Kel. Ert.“ & informat, că în ședința 
-'de Sâmbătă a'dâetei unguresc! deputatul 
independist Nessâ Pai va adresa ministru- 
lui-președinte interpelație în afacerea 
acesta.

Procesul de pressă al diaruiui 
„KronstKdter Zeitung“.

De un an și jumătate se trăgăneza 
deja un proces al confratelui săsesc din 
localitate.

In fine alaltăerl s’a judecat și acest pro
ces în fața curții ,cu jurați din Tîrgul- 
Mureșului.

Procurorul intentase proces numitu
lui diar pentru calomnie și insultă comisă 
față cu oficiul poștal într’un articol înti
tulat. „Eine postalische Gemeinheit" (O 
ticăloșie poștală) în nr. 158 din anul 1900. 
Camera de punere sub acusație a tribu
nalului din Tîr.gu-Mureșului însă în șe
dința dela 5 Noeravrie a. tr. a susținut 
numai prima parte a acusației (calomnie) 
față cu autorul articolului, d-1 candidat de 
advocat Franz Liess, care a luat totă răs
punderea asupra sa.

Procurorul contele Lazar în rechisi- 
torul său a relevat gravitatea delictului, 
a cărui motiv a fost ură contra națiunei 
maghiare și a ideei de stat maghiare.

întreb, ore câți din actualii noștri 
tineri cu pretențiunl de politician! și-au 
dat ostenelă a studia și pătrunde discur
sul lui Bărnuțiu?

Cum se esplică, că unii mereu țipă, 
se „mergem înainte", fără se se țină so- 
cotelă de trecut?

Ne-a dat Bărnuțiu Ia 1848 aici o di
recție în politica națională, care și acU 
e de actualitate.

Noi se o fi uitat?
A trecut dela noi la Iași, unde a ilus

trat catedra universitară timp de. 8—9 ah! 
și a creat în „Dreptul public al Români
lor" și pentru frații1 noștri de dincolo un 
program, care în unele privințe pote se fi 
fost întru cât-va prea idealist și necores- 
pundător actualității, der în multe puncte 
și adi e de actualitate.

Frații de dincolo l’au combătut.
Cine nu scie, cât de actuală este 

peste Carpațl cestiunea jidovescă!
Bărnuțiu spunea de pe catedră îna

inte de asta cu patru decenii;
„Națiunea română pote reduce nu

mărul străinilor cât se nu fie condamnați 
a ține tote Sâmbetele și sărbătorile jido

Acusatul s’a apărat singur și a pro
testat contra concepțiunei procurorului de 
a califica drept cestiune politică o cestiune 
care nu se pote califica, decât ca cestiune

1 de drept. Acel oficiant poștal n’a fost în 
drept a șterge de pe carta poștală din 
cestiune numele de „Kronstadt"' și a scrie 
îh locul lui „Brasso'P

Jurații au dat ura verdict afirmativ, 
în urma căruia d-1 Liess fu condamnat Ia >)
2 lwnî arest și 100 cor;, amendă.

SCIR1LE D1LEL
31 Ianuarie v.

Jubileul episcopului Pavel. Peste 
puțin, în: 2’1 Martie 19021.’ 3e împEraesc 
cinci-deci d!e ăinsi, de când Es®el. Sa prea 
veneratul Episcop de Oradfeanmare Mifoail 
Pavel a fost sfințit preot. Dire incidentul 
acesta vicarul geraer. episcopesc-a adresat 
cătră Venei'.. Steir al Diecesei gr.-cat. x3e 
Oradea-mai’e o» circulară Căldurdsă pen teu 
sărbătorirea maretei Binefăcători al Diece^- 
seii, al căreia test îl vom publica în nu> 
măirai următor de- Duminecă.

fnmorni&ri’.asea Metropolituhsi Mol
dovei. Luni s’a, f&dwt în Iași înmwniân- 
tarea Metropolituluii răposat. In> curtea1 
Metropoliei, pe lângă persanele ovffieiale, 
au mai luat loc și e-ltevS școielor: Vasilejj 
Lupuv Liceul Națlo-mal,. Liceul Internat, l 
.Școla de Arte și Meserii, Comeroială, :|Metiț©pteitisfei Moidlovei și1 a episcopului 
Gimnastul Alexandf ureeLBan, Ștefăwcel-- 
Mare, etc. etc. In intsribral! bisericeri erau 
d-nii: colonel Mavrocardht, trimisul ®5J S.; 
Regeluii, Sp. Haret, c-enwfiii Turciei? Ger
maniei) și Rusiei, del-egațimiile Carnea®» șii 
Senatuiiifiiii, cum și tăte notabilitățile gkiîșu- 
Iui' laș».. Lângă eșire ■ se*  zărea și d-K ma
jor Antonescu represenfeamtul A. Sv R.'.; 
Principefuii Ferdinand. La drele 9 dSi»in;| 
P. S. Si Episcopul Pârtenrâe, încunjursiide-' 
tot Glenwl, începh oficianea serviciului .'di
vin. După terminarea: serviciului, cas și av 
prohodului, începu seria discursuriloîr.Gel!

*) Titu- Maiorescu „Contra șco.lri JJainijțiiA 
pg, 10 f. Iași 1F.6<

dintâiît a vorbit d-1 Haaet, ministru® cul
telor, m numele guvenwlwî, apoi d-IlPe~ 
nescu,. primarul lașului:, D. Erbiceruai dinri 
partea: Academiei Românie și înurrmlpreo-l 
tul Sama. După terminarea discursurilor,-, 
neînsuflețitul corp alloctogenarului Ierarelâj. 
este ridicat din biserică': și purtat înijuriul! 
catedralei de cătră pr&eți. Lai orele- 12.*  șii 
40, dnpă-ce procesiunea a: îneîinju.'safc 
odată biserica, rămășițele pămentescl ale- 
Inaltalîui Prelat sunti depuse în, cavou-,, 
care zidindu-se, inchUe pe vecie pe-cclAe- 
a fost odiată MetropoMul Moldovei;.

La cancelaria Mfetropolîei din- Ilășiiauu 
sosit telegrame die- eondolențe- dbla. I.. P« 
S. Sa- Metropolitul Joan, din> Stbiiu; del'a 
MetropoliW Arc&dfe din> Cennăuțf,. die-îa 
episcopul drict Aradl. MetropoKitul Ancadfie 
din Ackermaim a fost repr®sen;ta;i, la. 3n- 
mormântare prin pău-.. Gounbffitte.

I

vesc! și a-ș! cumpăra îmbrăicănteiatal! pănă 
și pânea de tote diilie dela jji-davi, nemți și 
dela alte adunături" (o. e. pg. lOfii.)

D-1 Titu Maiorescu spune, eîi ideile 
lui Bărnuțiu sunt barbare. Românii suni 
leneși și ignoranți. „Odată aceste defecte 
date, tot comerciul și totă sciința trebuia 
șă devină străine și streinii au fost prin 
urmare în mijlocul răului represeritanții ’ 
părții celei'bune."*)

Și totuși figura lui Bărnuțiu se înalță 
peste tăte figurile secolului trecut, cum 
se înalță catedrala din Blașiu peste cele
lalte zidiri ale acestui oraș.

Numele lui va trăi, când vor fi dis
părut în negura trecutului toți aceia, car! 
l’âu combătut seu uitat, er principiile lui 
vor găsi resunet la alte generațiunl mai 
bune, când vor fi dispărut dela suprafață 
cei cu gândul de „câștig" și de „oportu
nism". *

Omul se află une-ori în situațiunî^ 
când îl copleșesc sentimentele așa„ eă 
dăcă ar voi să le descrie, nu reușes&e.

Adunarea generală a Reuniune! 
române de gimnastică și de cântări. 
Atragem atențiunea membrilor acestei 
Reunirinl asupra adunării generale, ce se 
va ține mâne, Vineri, în 1 (14) Faur. 
Adunarea se va ține la 5 ore p. m., er 
nu la 6 ore, și se- va ține, cu câți mem
brii vor fi de față. Este de dorit, ca să 
participe membrii in număr cât de mare.

Proces de pressă. înaintea curții cu 
i jurați din Seghedfe s-ra pertractat Luni 
procesul de- pressă intentat d-luf ‘Artur 

\Kom, redactorul ^Sarutei „Gross^Kiliin- 
■ daer Zeitung"', Substratul procesului a fost 
: un articol, în1 care fdia germană protesta 
eniergic în contra școlilor maghiarisătore- 
și în articolul acesta, procurorul! a desco
perit „agitațiune în cMitra1 statului"'. Apă1- 
răteruil acusatutei Dr.. Sigismund Fti Sp>, a 
arguiWHsiat, căi articolul incrinriiii’at mu 
agiisăi fui; contra statului1, ei ridică acwsa- 
țiunai te ©ontra nrinistriafaii și învățătorilor 
șovteișbr.. Curtea cu jurați a adue verdict 
de1 mhtâawe. Procurorul a’ anunțat mili
tate: Achitarea luai Korra a produs nieiiranal!- 
țărnive- priiatre șoviniști..

Alegerea Metropofițului Moldovei. 
■Sânrlliffltăț, 2. Februarie- v.,. marote Colegia 
pentru ategerea MfetrO'p^lițilcir- și Episeo- 

| pilor se- va întruni în safe de ședințe a 
■ Gamerei1 sub președinția I.. P'. S.. Metropo- 
litul-Priimat spre' a procedle- la alegerea

,--tte Husîi.. Dopa cum se ■ e-re-dte1 P. S. Partenie,
■ 'Episcopul Dunăre-ii-dJe-jjos, va fi ales Me- 
"•tropO'liit, er ea episcop, de. Huși Archiereul 
< ■Cononi Arawuescu-B'âcăoanul.. Alegerea pen- 
f'tru looul, ce' va rămâne vacant la Galați 
■-se va face deosebit, fiind necesar un nou

■decret1 de convocarea marelui Colegiu, 
Leândi se- s®ie, că va fi ales archiereul 
MMieletie-.

Hiodossy felicitat. Soim eine e Ho- 
il'dossy.. E dep'UitatuuI, care eu legea națio
nalităților în: mână a încercat se argumen
teze printr’o; silită iaaterpeetare a ei, că ce 
e- alb' e- negrui,. și întors.. Pentru âcestă 
rară îndrăsnAlă, allegetorii din cercul elec- 

htoral Szonic i-aui trimis o> adresă de feli- 
' citare;', ce’ bîjjbăe' de invective Ia adresa
■ Slovacii:»!!; Gei câți-va alegători „patrio- 
:tî®I“ die, că bine- a făcut Hedossy de a să- 
iiiiii contaa, agfiati’maiei .„pawslaviste", care 
i„5ubmme'ză. țerari.. Apoi continuă așa; 
■,Jlușiinsa' ne- acopere obrazul când ne 
jgânditeț că la imltimele alegeri am fost- 
! estradațj' tepiiloir îmbrăcațî fn piele de oi. 
Noi » umblat pe calea adevărului și am

: interpretat legea în jadtveraW ei înțeles, 
pe c-ând' agitatorii! panftavi an amăgit po- 
poriril cui devise false, spre scopuri egoiste 
și ’ins folosul! teri”. — Cterat fabula lupului 
cu uniielial.

Conâaeere'a ofidiuJiai postal și te- 
legcatte din localitate a. fost îneredin-

Nu pdte să descrie- Ramânul dela noi die 
pildă sensațiile, ce le are, când trece pentru 
prima oră frontiera României. N’așI piu-te 
să zugrăvesc sensațiile, ce le-am avut, 
când am vădut la Făleiu Prutul și dlteeolo 
Basarabia răpită. N’ași pute să spu®, cam 
ce am simțit, eând a vădut la SuilSaa ma
rdea Negră.

Apropiindu-mă de „Câmpdl libertății" 
pe lângă sensațiile provocate de aminti
rile istorice, literare și poliirice, s’au nl'ai 
adăugat și alte amintiri personale.

Aici a învățat tata stediile teologico- 
morale și aici â fost hitotonît de preot.

Er adi profesorii tineri aprope toți' 
mi-au fost colegi parte la universitatea 
din Budapesta, parte la cea din Grasr,.

Eță de ce am dis, că acest lac- pem. 
tru mine e un lao de pelerinagiu, unde' a 
petrece 24 de ore îmi este o datorie isvo^ 
rîtă din dublul motiv, al pietăți» generale 
și al celei particulare.

Pelaletcq., 

țață provismte'd'dlari’ Dr. Andrejkovics Re- 
zsb, ' secretar-adjuw!? la direcțiunea poștală, 
din Clușiîi.-.

„Societatea rwmână Jelectură din 
Clușin" (Gâsina)'îîri 15' Fe&r.. 1902 st. n. 
la 5 ore p. m. în localitățile’ proprii își va 
ține adunarea generală, Ia care-prin acesta 
se învită toți susținătorii ei'.. Pentru co
mitet: Vasile AlmăBenw,. președinte, Dr. 
Stefan Mbrarttij'-secretar;

Serată dansantă Ja Curtea română. 
Sâmbătă s’a dat la Curtea romi, prima- se
rată dansantă, laLcarei'aui fost' invitați d!-nii 
membri ai Corpului Dipî'omatic;. di-nii mi
niștri, mai mulți; !d-tri senatori' și' deputați, 
înalții demnitari 'aiistatulhi și person©- din 
societate, împreună cu demnele-; în- total 
peste 500 person®.- Ragele șii R’egina au 
Intrat în sala cea- mare la» orele- 9%., după 
care s’a începutcdansuE. Majestățite- Lor 
au bine-voit a-se întreține" cu mare' parte 
din persanele presente,. er-la; ova 1 după 
miedul nopții s’amrotras--îh apartamentele 
lor. Serata s’a terminat cu un. frumos co- 
tilion de peste 1001' perechi;; șii care- a durat • 
pănă la drele 3.

Aniversarea XXV-a a resboiulni 
pentru indedendeuță. Ministrul român 
de răsboiu a decis1 a convoca la Bucuresei 
pentru diua de 10'Maiui pe1 toți aceia, cari 
au luptat în răsbbiuh de- independență. 
Serbarea de 10 Maiti va, fi’ celebrată anul : 
acesta cu o pompă mai1 maro,, decât de 
obiceitl și cu ocasiuneaiaoesta combatanții-■ 
de-atunci vor defila înaintea» Regelui .în 
fruntea trupelor din garnisdffla Bucureș
tilor.

Bust pentru Urechiăi.. Comitetul 
Ateneului român :a , ddcis a comanda la > 
unul din sculptorii românii bustul regreta-, 
tului V. A. Urechiă, oare- va fi plasat în 
grădina Ateneului.1.

Alegerea din Deșiă.. lin-locul depu
tatului invalidat ul-. Dăș-whrii i se- ■ alege adi 
în 13 Februarie un-' al't representant în 
dieta ungară. Sunt: dbi1 carodidați: Daniel 
și Criszer. Nu -se pote*  prevede a cui va fi 
biruința.

Nou secretar de stat. La ministe
rial de justiției, a fost munait. ca secretar 
de stat Dr. MdhayvSailxter; deputatul Al- 
bei-Iuliei.

împăratul WillieJm și Maghiarii. 
Corespondentul- ivisnes al liuâ din
Londra, trimite.«aceștirii diar o sorisore, în 
care se ocupă;! dă■ Mda-țiile între Austro- 
Ungaria, Rusi&»șL Giecsnania. In scrisorea. 
acesta se diDe.'Șii.ursaiătotete t

„ llusiu-ni®a:t Mhghii arilor ■ și Austriacil o r 
despre adevi&ătatea amiciției germane, a 
cam făcut’o,» se-dispară noul tarif,’Cu tote. 
acestea împăratul Wilhelm va,rămâne po

pular în Ungaria*  Maghiarii, ca și.Francesii, 
i cred, că îto împăratul german; se află ceva; 
din caracterul lor. Unul dintre amicii meii, 
maghiarii vonbiind despre împăratul Wîlb. 
helm mi-ai <Jîs;. „Ar trebui, se fie Ungur,. 
Când &&■ însuflețbsce pentru- vrere idieiie. 
nouă, a- orator escelent.. Entusiasmuli l’ui 
n’are margini. Ar da. și cu,-capul priita pă
rete.. G’un cuvânt, este în el, ceva» din. 
furo^- hun<$m'iciis‘‘.

Canalisarea Brașovului. Afacerea; 
cmnhsăriî orașului Brașov- mprge eu pași 
r^pedf spre realisare.. La locurile corupe*,  
tente- s’a aprobat deja plan©! de canali-, 
sare- și hărtiile referitore. la acesta vor sosi; 

iSneurend la consiliul orășeneso, carp, va, 
tea imediat măsurile npe^sare pentru în
ceperea lucrărilor.

Principele Ferdinand și: principesa. 
Maria a Roihâmei ’vor*  asista la încorona 
rea Regelui Eduard VIL

Anabaptiștii. Diarul „E—k“ din 
Clușitî scrie, că în timpul din urmă s’au 
înmulțit în acel oraș anab.aptiștii. Afară 
de Clușiu mai sunt anab.aptiștl în jurul 
Huedinului, unde 6;—8 comune piajorita- 
tea locuitorilor este de religiupea acesta^ 
De-asemenea mai esistă anabaptiștl și în 
comitatul Albei-inf.., pe la Vințul-de-.jos 
Iu comutatul Bisțriță’Năsăud însă, unde au 
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desvoltat mare activitate misionarii lor, 
n’au putut prinde rădăcini. „E—k“ atrage 
atențiunea asupra lor pe motiv,, că sunt 
diriguit! din străinătate și că nu se înte- 
reseză nici de-o mișcare patriotică..

Un incendiu, cum rar se întâmplă, a 
distrus în America o parte din orașul Pa
terson, sediul anarchiștilor. Pagubele trec 
peste o sută milione de dolari., în timpul 
sinistrului, bande întregi de tâlhari jefuiau 
lumea. Se crede, că incendiul ar fi opera 
anarchiștilor.

Invenția lui Marconi. Marconi a ra
portat la Londra, că telegraful seu func- 
ționeză deja în diferitele puncte ale lu- 
mei prin mijlocirea a 25. stațiuni și este 
introdus pe 38 vapore de răsboih și pe 
25 vapore comerciale. Telegraful său trans
mite într’o minută 25 cuvinte, va să dică 
tocmai atâtea, câte transmite și cablul. 
Marconi, dice, că nu se teme de tulbura
rea atmosferei, nici de aceea, că cine-va 
îi va descoperi secretul. Noul sistem este 
tocmai pe jumătate mai eftin, decât cel 
vechili. Pentru un cuvânt se plătesce ‘/2 
șiling (60 bani), pe când cu sistemul vechiu 
se plătia un șiling.

Asurdiți ca se scape de armată. 
Se scrie din Petersburg, că la Telzen, gu
vernământul Kownow, s’a descoperit un 
mare scandal. Două-^eci și cinci de tineri, 
ca să scape de serviciul militar, s’au adre
sat unor studenți în medicină, ca să-i 
asurdescă temporar. Studenții li-au îm
plinit cererea, însă pe urmă au observat, 
că și-au perdut audul pentru tot-deuna, 
căci studenții le stricase timpanul. Poliția 
a arestat pe culpabili.

Societatea filarmonică ține mâne, 
Vineri, probă în sala reuniunei de indus
trie din localitate.

Miisica 01‘Sșenescă va cânta la 16 
Februarie n. în sala dela hotel „Europa", 
începutul la orele 8. Intrarea 60 bani.

Școlii de bucătărie. Atragem aten
țiunea cetitorului asupra avisului de pe 
pag. 4, privitor la școla de bucătăriă de 
bun renume a d-nei Rosenkranz.

fi. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari 
sufer de nemistuire, lipsă de apetit, seu stomacul 
nu le funcționezi! regulat, pot conta la vindecare si
gură în scurt, timp prin folosirea cunoscutelor 
prafuri seidlitz ale lui Moli. Prețul unei cutii 2 cor 
Se trimite dilnic prin postă cu rambursă. de far
macistul Moli, liferantul curții din Viena Tuchlau- 
ben 9. In farmaciile din provinciă să se c6ră pre
paratul A. Moli, provSdut cu marca de contra
venția și subscriere.

BSsboiul din Africa-de-Sud.
Lui „Daily Telegraph*  i-se anunță 

din Wolpehoek, că lui Dewett i-a succes 
de a sparge cordonul engles Heilbron-Lin- 
dley și a-se refugia.

Proprietar: JDr. Aufel Mureșianu. 
Redtictor responsabil: Traian H. Pop.

*
Oficiul de răsboiu din Londra publică 

lista pierderilor englese dela isbucmrea 
răsboiului și până la 1 Ianuarie c. Au 
murit în urma ranelor primite seu a bă
lelor 951 ofițeri și 13.735 soldați; au dis
părut 7 ofiițer! și 432 soldați; s’au reîntors- 
ea invalidl 2731 ofițeri și 63.603' soldați. 
Pierdirile totale sunt deci 3.689 ofițeri 
82.770 soldați. Numărul morților este' de' 
965 ofiițeri și 24,230 soldați.

*
Agenția „Havas11 publică următorul 

răspuns, pe care delegații buri Fan dat în 
cestiunea intervenției Olandei, rn urma 
răspunsului Engliterei.

„Am citit cu interes comunicația gu
vernului olandes și răspunsul Engliterei.. 
Recundscem și apreciem bunele intențiunr 
ale guvernului neerlandez de a sfîrșr cut 
acest funest răsboiiî.

„Aserțiunea, că delegațiunea nu are 
instrucțiuni de la guvernul pe care-1 re- 
presintă și nici o influență asupia Burilor 
din Africa de sud, nici voturi deliberative;, 
dela Martie 1900, derivă numai din faptul, 
că scrisorile ei de creanță sunt datate- 
din acea epocă.

„Va ajunge să reamintim, că în Iunie- 
1901, când a fost cestiunea de a se- în
cepe negociel 
celor
nu vor face nimic

de pace^din partea- republi» 
sud-africane, acestea au dovedit, că I ... . , .

în acestă*  serie de idei.' dus- pe proviBiunl-și le-au mâncat'. D-1 Lyle

fără să fi consultat mai dinainte pe preșe
dintele Krîiger și delegația republicelor 
în Europa.

„De atunci, nimic nu s'a întâmplat, 
ceea ce ar fi putut să afecteze în ceva 
deplinele puteri seu influența delegațiunei.

„în ceea ce privesce obstacolele des
pre cari vorbesce guvernul engles, în pri
vința celor trei luni necesare călătoriei 
până la Africa de sud, viitorul va dovedi 
decă acest timp așa de scurt trebuie să 
fie considerat ca fiind prea lung în inte
resul păcei.

„Termenii în cari e conceput răspun
sul guvernului engles, împiedică pe dele
gații republicelor sud-africane, să încerce 
de a obține de la guvernul engles vre-o 
autorisațiune de a se pute pune în co
municație, ceeea-ce e indispensabil, cu 
comandanții buriu

*
în cașul când Englesii reușesc a în

vinge cu totul pe Buri, cei ce vor rămâne, 
în loc de a se supune dominației englese, 
vor părăsi Transvalul și-și vor face o nouă 
patrie.

Din America de nord și din cea de 
sud sosesc propuneri Burilor, der cea mai 
concretă din aceste propuneri pare aceea 
făcută de guvernul din Chili.

El oferă de a da Burilor 70 de hec
tare de pământ de fie-care familie și 40 
hectare în plus pentru fie-care băiat, ce 
aparține acelei familii.

Guvernul se oferă de a procura ma
terialul de construcțiune pentru locuințe, 
instrumentele pentru cultivare și câte 150 
lei pe lună de fie-care familie bură în 
primul an.

C o ii v o c a r e.
Adunarea învățătorilor din despărță

mântul Oraviței, diecesa Caransebeșului, 
se convocă prin acesta pe Joi, 14 (27) 
Faur 1902 la 9 ore în școla confesională 
română din Oravița rom. pe lângă urmă
torul program:

1) Invățătoriul G, Jian ține o prele
gere din religiune. 2) Cetirea circulariului 
comitetului central. 3) Restaurarea birou
lui pe an. 1901/2. 4) Indigetăiî la compu
nerea planului de învățământ, de înv. G. 
Dragoescu. 5) Revisia planului de învăță
mânt, stabilirea unui proiect de împărți
rea orelor și apreciarea legendariului, de 
St. Alesandru. 6) Incassarea taxelor res
tante. 7) Propuneri.

Oravița-mont. în 10 (23) Febr. 1902.
Nicolae Băiaș, I. Trăită,

secretar. președinte.

Ce e cu miss Stone?
De o jumătate de an deja tdte dia- 

rele din Europa se ocupă de misteriosa 
afacere a răpirei misionarei americane.

Corespondentul european al diarului 
„Everybody’s Magazine" din New-York, 
d-1 M. P. Lyle, a fost în timpul din urmă 
la fața locului,spre a ancheta faptul. El 
a- petrecut timp de două luni în Macedo
nia și întorcându-se la Paris, a fost ințer- 
viewat de un redactor al diarului „Fi
garo".

Istorisirile corespondentului american 
recapituleză afacerea dela început și cre
dem, că sunt destul de interesante spre 
a-le publică și noi după „Figaro".

Miss Stone îșl avea domiciliul în Sa
lonic, de unde dirigea 35 de șcdle evan- 
gelice din1 Macedonia și Bulgaria. In fie
care' varăj;făeea de aici un turneu' de- fak 
șpecțiune pe la numitele școli. La 3 Sep
temvrie părăsi localitatea Ba-nslto (Mace
donia) și plecase spre Samokoff' (Bulgaria).- 
In acest drum1 era acompaniată de un pre
dicator albanes, cu numele Tsilka și soția 
acestuia; care era institutdre în Samokofib 
Afară dă aceștia mai era o misionară bul
gară,. 6> studenți bulgari și trei servitorii 
eu catâri; cari duceau provisiimile.

Intre1 Bansko și Djumaja au poposit 
într’uw defileu, spre a lua dejunul. De 
odată li-au» eșit înainte vr’o 20 persdne 
armate și< le-au oprit drumul. Miss Stone, 
împreună cu însoțitorii, voia să fugă îndă
răt, acolo însă alți 20 de omeni!

Aceștia; pe senine, fiind*flămând!;  s’au1 

crede, că n’au putut fi musulmani, deore- 
ce în provisiuni era multă carne de porc, 
pe care de asemenea au mâncat’o.

După-ce s’au ospătat, o parte din 
bandiți au luat cu sine pe miss Stone și 
pe d-na Tsilka, care era însărcinată în a 
6-a lună. Restul cortegiului fu păzit până 
a doua di, apoi liberați.

Guvernul turcesc și bulgar au trimis 
companii întregi de infanterie și escadrone 
de cavalerie în căutarea misionarei, însă 
fără resultat.

La 24 Septemvrie, în fine, un emisar 
aduce profesorului Haskell din Samokoff 
o scrisdre dela miss Stone, în care acesta 
îi comunică, că pe diua de 18 Noemvrie 
să se afle depusă la Haskell suma de 
500.000 franci ca răscumpărare. Tot-odată 
se togă să nu-i mai caute cu armata, oăol 
acesta are numai de resultat, că trebue 
să alerge prin păduri dintr’un loc în al
tul, ceea-ce este forte greu mai ales pen
tru domna Tsilka, care în trei luni așteptă 
să nască.

Bandiții aflară într’aceea, că suma nu 
s’a putut stringe și nu s’au presentat la ter
min. Pe la sfîrșitul lui Noemvrie însă so- 
sesce o altă scrisdre dela miss Stone, în 
care se comunică, că se acordă un răgaz 
de o lună.

Atunci d-1 Dickinson din Sofia fu în
sărcinat din partea Statelor-Unite cu con
tinuarea negocierilor, cari pănă atunci erau 
în manile misionarilor. Dickinson a încur
cat însă și mai mult situațiunea.

Vădând, că Dickinson e incapabil, 
guvernul Statelor americane a însărcinat 
pe Richemond, ministrul plenipotențiar din 
Constantinopol, să ia afacerea în mână.

Acesta a avut chiar la legațiune o 
întrevedere cu un emisar al bandiților și 
au cădut de acord asupra sumei de 300,300 
franci, cât era colectat pănă la începutul 
lui Ianuarie.

Un dragoman și mai mulți delegați 
americani au mers cu suma în Macedonia 
pentru stabilirea modalităților rescurapă- 
rării. Bandiții însă făceau fel de fel de 
obiecții, ba că locul cutare este prea aprope 
de garnisona cutare, ba că vor să aibă pa
ralele înainte etc.

Părerea corespondentului este, că 
nenorocitele femei vor fi sucombat mise- 
riilor la car! au fost espuse în. timp de 
ernă, și și-a încheiat conversația cu cuvin
tele: „Decă trăesce mis Stone, va fi li
berată, decă a murit, va fi răsbunată."

Etă pe scurt afacerea Miss Stone,

Vindecarea prin rugăciuni.
Din Berlin ne vine scirea, că împă

ratul Wilhelm a invitat pe (jiua de 7 Fe
bruarie la sine pe Dr. Faber, superinten- 
dentul general din Berlin și pe președin
tele poliției, Windheim, cu scop de a-i con
sulta asupra mișcării, ce s’a răspândit în 
timptil din urmă în acel oraș și care miș
care este cunoscută sub numele de „Vin
decare prin rugăciuni.* 4

Vindecarea prin rugăciuni seu „Chris
tian science*  îșl trage originea din Ame
rica de nord.

O domnă seu domnișor# cti numele 
Eddy a afirmat, că a fost vindecată de & 
grea bălă numai prin ajutorul.rugăciuni
lor, ei. Ea a studiat, firesce, în curând acest 
lucru, găsi secretul credinței, scrise asu
pra cestiunei câte-va epistole și înteiUeiâ) 
O' ședlă.

Lucru! principal în tdtă afacerea este' 
I) Se- cumpere cine-va o carte dela „ve
nerabila mamă" cir prețul' de 20 mărci.-2)' 
Să plătescă doctorul ui' seu1 doctoriței cu1 
rugăciunile uct onorar dela2 mărci în sus, 
după cum este- respectivul de bogat. 3) 
Trebue să credă eine-<va în-puterea mira- 
culosă' a rugăciune! și! să1 aibă mtonțiunea 
a! nm mai' păcătui' dhpă vindecare.

Dirt’ America au trecut Eddyștii în 
Europa' și1 se' scie;- că' în’ Berlin1 și în alte 
orașe dill'provincie; ca1 dl ei în'Hanno'vera, 
s’au' format1 școli anume, cari vindecării și 
în: absență; prin' scrisori. In Berlin1 efăii' 
două surori; cu1 numele Scllbii; cari îhăitiii 
riaseră' un'et'aj.i întreg, uhde dădealt*  con
sultații cu rugăciuni' pentru' oefi ptițifi’ 2- 

mărci ora. Aceste dame au înjghebat și 
o societate în aula unui gimnasiu și au 
înființat în cartierul cel mai nobil al Ber
linului o a doua „clinică", în fața căreia 
se vedeau dilnic mulțime de echipage.

TOte acestea le scia lumea și nimeni 
nu dicea nimic afară de câțl-va predica
tori, ca Stocker, care șl-a ridicat cuvân
tul, însă înzadar.

Astfel s’a răspândit acestă mișcare 
din ce în ce mai mult, favorisată și de în- 
clinațiunea spre superstiție a damelor.

Mai deunădi s’a făcut un scandal 
enorm în consiliul comunal din Berlin, din 
causă, că un director dela un gimnasiu, 
ascultând de îndemnul soției sale, a cedat 
aula gimnastului pepțru scopurile Ed- 
dyștilor.

Directorul, probabil, va fi trimis Ia 
pensie, er intervenția împăratului în cu- 
riosa mișcare, se speră, că va produce 
schimbarea salutară, pentru-ca superstiția 
să nu ajungă prea departe.

Literatură.
„Enciclopedia liomânău, publicată 

din însărcinarea și sub auspiciile „Asoci- 
ațiunii pentru literatura română și cultura 
poporului român", de Dr. C. Diaconovich, 
prim-secretarul Asociațiunii. Vol. III, Fasc. 
XXV (Negatoria Actio—Orleans). Gu o 
hartă (Ociania).

Acest nou fascicol, în care se termină 
lit. N. și se cuprinde aptope întrega lit. 
O. are în total 1500 artioole. Un loc de 
frunte ocupă și de astădată biografiile ro
mânesc!. dintre cari amintim: Năgoesăil, 
Negreanu, Negri, Negruțiu, Negruzzi, Ne- 
gulici, Nenițescu, Nicoara, Nicolean, No- 
sievicl Obedeanu, Obedenaru, Obradovici, 
Obregia, Odobescu, Oeconomu, Oniț, Olă- 
nescu, Olinschi, Ollănescu, Onciul, Orășan, 
etc. în materie de istorie națională amin
tim articolele: Negru Vodă și Nestor (de 
Dr. D. Onciul) și Răsboiul oriental 1877/78 
(de I. S. Floru), apoi cu privire la istoria 
bisericescă un număr mai mare de articole 
de C. Auner și Dr. II. Pușcariu (Neofit, 
NichiticI, Nicodem, Nicopoli, Episic, Nifon, 
Novacovicî, Olirida, etc.) Arheologia e re- 
presentată între altele prin câteva articole 
mai marl de Teohari Antonescu (Numis
matica, Ninive, etc.), er dintre articole 
geografie de interes românesc amintim 
„Oltul" (de colon. Iannescu). Mai remar
căm o serie mai mare de articole de filo
logie de M. Străjan, din ramul filosofiei de 
M. Dragomirescu (Nietzsche, etc.) și Grig. 
Pletos și din musică de T. Cerne (Neume, 
Nota, Opera, Orchestra, Orga, etc.) Sciin- 
țele naturale sunt representate prin un 
număr mare de articole de chimie (de Dr. 
Minovici), de botanică (de Z. 0, Panțu și 
Radian,) de zoologie (de prof. Moisil), de 
mineralogie (L. Mrazek), de geologie șr 
montanistică (de Dr. Popovicl-Hațeg) și 
de fisică (de E. Viciu). Medicina și igiena 
au fost tractate și în acest fascicol cu de
osebită îngrijire de Drii Felix (î. a. Orbii), 
Crăinicen (Ochiul, cu o ilustrațiune), Tă- 
lășescu, Imerwoll, Beu, etc.

Harta geografică alăturată la art. 
Ociania a fost lucrată în renumitul stabi
liment Brockhaus din Lipsea, și împreună 
cu celelalte harțe ale „Enc. Rom." întrece 
tdte lucrările hartografice românesc! de 
până aci.

Abonamentele se fac la W. Krafft 
în Sibiu și se' primesc numai pentru pu- 
blicațiunea îhtre’gă.- Prețul de prenumerare 
pentru un tom b'roșurat cor. 20.—, legat 
cor. 23.2-0 (iri România: lei 25.—•, resp. 
28.50),

ULTIME SCIR1.
Londră, 12 S’ebrttarie. Oficiul de 

esteme' pti.'b’lîcă & convenție între An
glia și Japonia, iscălită la 30 Ianua
rie' d'e miniștri d'e' esterne Landsdowne 
și Htj'asai. Convenția se referă la 
m'ențiil’erea1 statului quo și la pacea ge- 
nertjă îii1 estremul Orient, la integri
tatea1 Chinei și' Coreei Stipulațiunile 
convenției șutit cuprinse în 6 puncte.

Haga, 12 Februarie. Gât de mare 
este disposiția de luptă a Burilor 
apare' și din următorele date, ce le 
publică „Corr. Nederl.u Pe când în 
Noemvrie au fost 225 ciocniri, în 
Decemvrie Burii s’au ciocnit cu En
glesii de 309 ori.



GAZETA TRANSILVANIEI.Pagina 4. Nr. 25—1902.

VerSiaSitle nnniai, dc«ă flăcwre esaiSă e»fe j«r®ve«?ut& ess marea de 
uperure a lui A. Molii șl ew siubserSerea sa.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidiitz de A. Moli în contra greu
tăților celor mai cerbicdse la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestlunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bâle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii tucoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.— 

F'ateificațiile se vor urmări pe cale judecăiorăscă.
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Franzbranntwein și sia're’ a lui Mol!- 
%/n E1 <0 rnitnqi decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu
veiiiduiiu iimndi, piumimi iui a. moh."

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alina durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.00.

găre fânațe, 45 jugăre pădure (partea numită tilalmas ăs ra- 
vaszik dullo). In Fule, Stabilimentul vechiu, Usină de fer cu 
tdtel acareturile, (țidirile, sesiuni, 240 jugăre pădure pe ho
tarul Dobrota și 474 jugăre pădure de fag pe hotarul Csik- 
Szent-Simon. Tote la olaltă................................................. 64,000

15. Locul de cj’dire îndus în cartea funduară din Apacza nr. 1011
A f 1601/2, 1602/2, 1603/2 ................................................. 800

Vadiu de i0°/0 din prețul imobilelor este a se depune în bani gata 
său în hârtii de valăre, ăr la oferte înscris este a se alătura și vadiul.

Brașov, 16 Ianuarie 1902.
Moștenitorii răposatului

6-e Dr. Ferdinand Otrohan.
'5

te

Săpun de copii a lui Moli,
Cel mai fin săoun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-oare bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de aperare A. Moli.

V

©

Sz. 13455—1901.
ukvi.

Trimiterea prlncigmlă prin 
Farmacistul A. 1SKO1LJL,

g. și r. fiiriiisor al cnejii inwiale Viiuia, TiiGManiien 9 
Comande din provincia se efectueză țlilnic prin rambursă poștală.

La deposite sâ se ceră an tun it preparatele proved^ute cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustâdter
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. —*

de

£
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Publicatiune.
Imobilele aparțilietore moștenirei după Dr. Ferdinand Otroban ce 

sunt specificate mai jos în mod amănunțit, se vor vinde în 15 Februarie 
1902 în cancelaria notarului public reg. Karl Schnell (Brașov, Strada 
Vămii Nr. 17 —15) prin Hifitațiuns publică, ce se va țină acolo de bună 
voie, începend del a orele 9 dim in 6 ța.

Imobilele se vor vinde și sub prețul fixat. Moștenitorii însă 
îșî reservă dreptul de a primi său refusa ofertul făcut.

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

Condițiunile amănunțite de licitare se pot vedă și ceti în cancela
ria n otaru I ui reg. K ari S c h n e 11.

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

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

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

4. Casă de lemn, indusă în cartea funduară din Brașov nr. 2660
A f 3348, 3349, nrii top., situată în suburbiul Schein, Po
dul Crețului, nr. 107 nou (676 veahiti)............................. 2000

5 Villa din PredeaL cu tot mobiliarul din ea și cu aranjamentul,
îndusă în cartea funduară din Brașov, nr. 10,961 A f 
25,404/12 nr. top., situată imediat la graniță...................... 16,000

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 funduară din Bacifalu (Să- 
cele) nr. 598 A f 1659/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 
1664, 1665 urii top, situată în acea comună, nr. casei 446 20,000

7. Casa cu patru locuințe și grădină, indusă în cartea funduară
din Bacifalu nr. 598 A’ f 1358, 1359/2, 1360/2, 136 /2, 
1362/2, 1363/2 1364/2, 1611 n-ril top., nr. casei 445 . 10,000

8. Așa numita „Villa Zoned1 din Elepatak cu întreg aranjamen
tul. cu mobilele din ea, cu partea de drept la băi, la apa 
minerală, îndusă în cartea funduară din Elepatak nr. 3118 
A ț 1535, 1546/1, 1546/2, 1546/3, 1547, 2744 ur. top. cu 
măieriște...................................................................................14,000

9. Casele induse în cartea funduară 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 47o vechiu, amândouă casele la olaltă (fostu 
Hotel Baroș)........................................................................ 130,100

10 Prima fabrică ung. de petroleu îndusă în cartea funduară 
din Brașov nr. 9852 A f 24801/1. 24801/2, 24801/3, 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 țițeiu..........................................................160.0QQ-
(materialul brut se vinde după prețul cumpărării, er marfa 
gata după ț rețul pieții).

11. Un h.c de arat îndus în cartea funduară din Bacifalu nr. 598
A f 1267 nr. top., situat în așa numită Kozep-kâvecs . . 200

12. Locurile de arat din cartea funduară Bacifalu nr. 598 A f
1567, 1568. 1569, 1571 nrii top., pe hotarul Timișului . . 800

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

14 Imobilele induse în cartea funduară din Bardocz 79,652, 152 
și din Fule 374, 286, 371 și 372 și anume: Intiavilanu din 
Bardocz cu 2-locuințe (Curia) grădină cu pomi și sămănă- 
tură, moră de măcinat cu 2 petri, locuri îngrădite 108 ju- 
gete de semănat, proprietate comasată cu locuințe, 10 ju-

Arverssi hirietmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jtbirdsâg, mint telekfonyvi hatosâg,. kozhirră teszi, 

hogy „Furnica11 takarekpenztâr vâgrehajtatonak Opris Niculae vegre- 
țiajtâst szenvedo ellerti 270 kor. 40 fii. tdkekăveteles es jârulek-ai irâpti 
văgrehajtâsi ugyeben a brassoi kir. torvănyszăk (a fogarasi kir. jârâs- 
birosâg teruleten lev6 Dridif hatârân fekvâ, a dridiffi 115 sz. tljkvben

1/36

kiskoru Opris Niculae. Vasile ăs Juau neven âllb .A f
242, 243 hrsz. egesz ingtlra 401 kor. 3897 hrsz. egesz in gtlra 12 kor.

245/2 5) n 15 6 n 4053, 4054 Y! a 11 17 75

250 n Y) r. 18 n 4( 63 a a 51 11 ii

859 Ti n 28 Y) 4128, 4129 ii a 71 14 a

96 ) îl V. Ti 17 Ti 4216 a X 51 5 a

1118 55 1) a 2 Yi 4306 n a îl 4 71
1222 n T 50 ii 4534 ii a 77 42 77

1472, 1473 n n n 9 55 4687, 4688 ii n 57 42 57

2151 5) n a 13 n 4807 a TI YI 1
2175 Ti Ti 11 12 Tf 4818 a 51 77 8 YJ

2306 n Yi ii 11 a 6022 a V 7 Tf

2914 51 55 8 Yi 6026/1 ii 15 T 7 a

2939 51 w n 5 a 6226 n H 12 57

3168 55 55 ii 12 ii 6232 55 ii 28 ii

3267 » Yi Ti 7 ii 6415, 6446 51 a Yi 8 Yi

3354, 3355 n Ti Ti 6 ii 6645 51 a ii 18 a

3399 w Yi ii 12 a 6686 •5 ii 24 a

3411 r Ti n 14 a 6762 a ii 77 16 ii

3832 n Yi 51 10 a 6965/3 a Y> ii 3 a

3836 n Yi Yi 15 Yi 6966/2 a ii
4 77

3861 n Yi a 20 n Tovâbbâ a. dridifi 171 8Z. tljkvben
A ț 607 — 613 hrsz. ingatlanbol ados kiskoru Op ris Niculae 1/36 răsz
jutalekâra 1 kor. 60 fillăr, 2240--2250 hrsz. 1/36 resz jutalăkăra 40 fiii.,

2317—2326
3430—3439
3445-3454

3462/3
3690—3698
3904—3913
4152-4161
4221—4230
4233—4239
4280—4286
43 j 7—4322

Tovâbbâ a dridiffi 
lanbăl ados kiskoru

2256—2262
2829—2833
4310—4316
4582—4588

Tovâbbâ. a dridiffi
nokbol ados kiskoru Opris Niculae 
hrsz ' ingatlanbbl 1/36 resz jutalăkâra 30 fii.;
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1-/24 resz jutalăkâra 30 filler
n » » 90
n n r, 30

l’60
tljkvben A f 1799—1808 hrsz. ingatla- 

1/36 jutalekâra 30 fii,, 1941 —1947 
; tovâbbâ a dridiffi 205 sz. 

tljkvben A f 6993—6996 hrsz. ingatlanbol ados Opris Niculae kiskoru 
1/60 resz jutalăkâra 60 fii., 7034 — 7037/1 hrszbol 1/60 resz jut. 60 fii., 
7076/2—7079 hrszbol 1/60 răsz jutal. 60 fii., 7153/2—7155 hrszbol 1/60 
r. jut. 60 fii, 7186—7188/1 hrszbol 1/60 r. jutal. 80 fii.,. 7216/2—7218 
hrszbbl 1/60 r jut. 80 fii., 7249—7251/1 hrszbol 1/60 rsz. jut. 60 filler.

Tovâbbâ a dridiffi 
bol adds ]/12 resz jut. 
4028 hrszbol 1/12 resz 
Grama Niculae es neje 
Juon neven âllo A f 

hrsz. ingatlanbol
n

15 55

193 sz.

213 sz. tljkvben A f 2307

n
n

213 sz. tljkvben A f 2307—2309 hrsz. ingatlan- 
40 fii , 3139 hrszbol 1/12 răsz jutalăk. 20 filler,, 
jut. 40 fîllăr;— vegul a dridiffi 295 sz. tljkvben 
Burzăn .Anna, kiskoru Opris Niculae, Vaszile ăs- 

1056/2 hrsz.
kor. 4205/1 „

„ 5318/1 „
„ 6578 „

egăsz ingatlanra 1
»
55

5?

megcîllapitott kikiâltâsi ârban elrendeltetik.

6
7
6

1
9

10

kor..
»
»
n

fen-

1165/2
2885/1 
2965/1 
ezennel 
nebb megjeTolr, ingatlanok az 1902 evi Mârczius ho 3-ik napjăn delelotl' 
9 drakor Dridiffeu megtartando nyilvânos ârveresen a megâilapitott ki- 
kiâltâ-»i âron aloi îs eladatn-i fbgnak.

Ărverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ăit 
kăszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfoly’ammal 
szâmitott es az 1881 november 1-ăn 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8 § âban, kijelolt bvadăkkăpes ertekpapirban a kikîil- 
dOtt kezehez letenm avagy az 1881. LX t. cz. 170 §a ertelmeben a 
bânatpenznek a birosâgoâl eloleges elhelyezeserăl kiâllitott szc.bâlyszerfi 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1901 evi november ho 30 :k napjân.
A. kir. jărăsbirosăg mint tlkonvvî haiosâg.
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400,1 —1.

Tipografia A. Mureșiauu, Brașov.


