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Luptele electorale în Bucovina.
Pe când partidele cele mari din 

Austria desfășură mișcarea cea mai 
viuă pentru a-și asigura la viitorele 
alegeri pentru parlamentul central o 
positiune cât mai tare și un succes 
cât se pdte mai favorabil causei lor, 
pe atunci nici Românii din micul 
ducat al Bucovinei nu stau cu ma
nile în sîn. Partidul national român 
se mișcă în tbte părțile, deși în tim 
pul din urmă, spre marea durere a 
tuturor amicilor causei române b'u- 
covinene, lucrarea lui a fost mult 
împiedecată și stânjinită în urma 
tristelor neînțelegeri, ce s’au ivit în
tre conducători.

Au fost momente câDd s’a pă
rut chiar, că partidul national, care 
se organisase și întrase în luptă cu 
atâtea frumose speranțe, este chiar 
cu totul paralisat. S’a părut că după 
pactul, ce l’a încheiat majoritatea 
deputaților români cu guvernul terii, 
Inaugurând o direcțiune politică opor
tunistă și șovăitore, la Românii bu
covineni avea se se petrecă același 
lucru ca la Sașii din Ardeal, cari la 
1890 au schimbat programul lor de 
luptă și au încetat de-a mai face 
oposițiune guvernului în speranța 
deșârtă, că astfel vor fi mai scutiți 
de loviturile acestuia.

Mai curend însă decât Sașii dela 
noi s’a convins poporul român din 
Bucovina, că o astfel de tactică opor
tunistă în fata unui guvern, care n’are 
nici cea mai mică bunăvoință, nici 
cea mai rudimentară consideratiune 
pentru marile interese de vi6ță ale 
lui, nu numai că nu pdte fi folositore, 
fiă și numai pentru scurt timp, der 
este chiar păgubitdre și periculdsă, 
întru cât pdte numai slăbi forța de 
resistentă a poporului.

Deja după câte-va luni dela ves
titul pact cu Bourguignon a isbuc- 
nit nemulțumirea cu noua direcțiă 
politic^ a clubului deputaților, și în 
ajunul disolvării parlamentului cen
tral și a noului apel la alegătorii 
din imperiu, s’a pronunțat crisa. în 

sînul Românilor bucovineni prin aceea 
că programul și rolul partidului na
țional de odinidră l’au luat bărbații, 
cari au format noul partid poporal 
național. Acest partid, în frunte cu 
bărbați ca deputății Iancu cav. de 
Flondor, Eud. Hormuzachi, Dr. Gr. 
Popovic! etc., a și decis imediat o 
campania energică electorală și în 
timp forte scurt a reușit se grupeze 
în jurul seu tdte elementele pro
nunțate naționaliste din sînul Româ
nilor bucovineni. Numerdse adunări 
districtuale de bărbați de încredere 
români au proclamat solidaritatea 
cu partidul poporal național, Invi
tând pe d-nii Dr. Gr. Popovi^i și 
Eudoxiu Hormuzachi se primdscă 
candidatura de deputațî. S’au ținut 
și se țin mereu adunări electorale 
districtuale în localitățile principale 
române și programul național, care 
părea părăsit, e din nou înscris pe 
drapelul cu care Românii naționa
liști au întrat în luptele electorale.

E dureros, că tocmai într’un 
timp când — precum se accentudză 
în tote manifestele electorale ale di
feritelor partide — se tratăză chiar 
de o cestiune de esistență a parla
mentarismului și a așezămintelor de 
față constituționale în Austria, s’a 
ivit între Românii bucovineni sci- 
siunea acâsta între „oportuniști11 și 
„naționaliști1*.

Îmbrățișarea direcțiunei opor
tuniste putea avea 6re-care înțeles 
numai dâcă în adever s’ar fi schim
bat sistemul de guvernare în Buco
vina, devenind mai drept și mai 
echitabil pentru Români. Dâr și aici 
s’a arătat acel fenomen, ce-1 vecțu- 
răm și la noi, că Românii sunt pri
viți cu ochi rei și că nisuințele lor 
de progres și de desvoltare națio
nală sunt chiar urgisite si persecu
tate de contrarii lor seculari.

In asemeni împrejurări, când 
nicăiri, pe nici un teren, nici chiar 
în școlă și în biserică Românii bu
covineni nu sunt scutiți în desvolta- 
rea lor, ci trebue se îndure Zilnic 
cele mai mari nedreptăți și prigo

niri, trebue să resimtă Zilnic râua 
voință și scopurile meschine ale ace
lora, a căror datoriă este se ve
gheze, ca poporul se nu fiă știrbit 
în drepturile sale, nu mai pdte fi 
vorba de o împăcare fiă și numai 
trecătore cu aceia, dela cari derivă 
tdte aceste nelegiuiri.

Pentru cei-ce cunosc cât de pu
țin raporturile din Bucovina, este 
acesta atât de învederat, încât ei 
trebue se se mire, că a putut fi vorba 
acolo vr’odată în serios de un pact 
cu Bourguignon și cu uneltele lui.

Mult aternă viitbrea consolidare 
interioră națională a Românilor bu
covineni dela succesul, ce-1 va pute 
dobendi partidul poporal național la 
alegerile pentru parlament.

Tocmai acum se face alegerea 
așa numiților electori (Wahlmanner). 
După cum va reuși acâsta alegere 
se va decide și succesul alegerilor 
definitive de deputațî, căci electorii 
vor face acâsta alegere.

Dorim, ca Românii bucovineni 
se fiă mulțumiți cu aceste alegeri și 
se găsâscă în ele garanța, că din 
urnă vor eși ca representanțl ai lor 
bărbații, cari se bucură mai mult 
de simpatia și încrederea poporului.

In jurul căsătoriei archiducelui 
moștenitor de tron.

In ședința de Vineri a comisiunei jus
tițiare a dietei ungare s’a început desbate- 
rea proieotului de lege privitor la inarti- 
cularea declarațiunei, ce a făout’o moșteni
torul de tron pre^umptiv, archiducele Fran- 
oisc Ferdinand, ou ooasia oăsătoriei sale.

Proiectul acesta a fost viu discutat în 
pressa oposiționalâ kossuthistă și s’a pus în 
vedere oea mai strașnică, oposițiă contra 
lui. Kossuthiștii unguri sunt adecă de 
părerea, că proieotul subminâză suve
ranitatea națională maghiară, fiind-oă ar 
contrabanda în viața de drept a Maghiari
lor o lege a casei de Habsburg, care nu 
pdte fi controlată. „Perioul de drept public1*, 
„regulamente neounoscute1*, „sabia lui Da- 
mocle** și câte și mai oâte „primejdii** de 
felul acesta văd kossuhiștii maghiari în inar- 

tioularea amintitei deolarațiunl, care ar „răs
turna cu fundul în sus ordinea sucoesiunei 
la tron**, punctul cel mai solid al vieții 
de stat.

In râbdul disousiunilor amintitei comi- 
siunl, au luat cuvântul kossuthiștii cei mai 
esaoerbațl. Polonyi G. a 4’si declarația 
archiducelui Franoisc Ferdinand vatămă 
constituția, legile și oousciiDța națională a 
Maghiarilor, fiind-că ea tinde a contrabanda 
în Ungaria recunbsoerea întroduoerii în le
gile Ungariei a unei legi de casă și a unei 
instituțiunî matrimoniale morganatioe de 
proveniență germană. A mai cjls Polonyi, 
că declarația acâsta faoe imposibilă pe ve
cie dinastia națională în partea femeiasoă 
în Ungaria. Escepționâză vorbitorul și 
aceea, că căsătoria din cestiune nu s’a în
cheiat înaintea autorității civile și astfel în 
Ungaria, unde legea prescrie căsătoria ci
vilă, este nevalabilă.

Un alt kossuthist, Bela Barabas, con
sideră proiectul de cel mai mare atentat în 
oontra oonstituției străvechi și a legilor. 
Declarația s’a făout sub presiunea așa nu
mitei „Hansgesetz**, pe care oomisiunea 
n’o cunâsce înoă. Nu primesce proiectul și 
deolară, oă-i va face oea jnai hotărîtă opo
sițiă, âr dâcă oamera îl va primi, el nu-1 
va recunosoe niol-odată de valabil.

A luat ouvântul și ministru-președinte 
Szell. Declară, că ia tâtă răspunderea pen
tru proiect. Față cu observarea lui Bara
bas, că proiectul ar fi un atentat, cjioe, oă 
nu este așa, oă inartioularea lui e neoesară, 
vorba fiind despre un eveniment însemnat 
în oasa domnitâre, despre oare parlamen
tul trebue să ia act. Ce privesoe oestiunea 
„presiunei morale**, deolară d-1 Szell, oă ar
chiducele nicl-odată n’a voit alt-oeva, niol- 
odată n’a gândit alt-cevB, fiind-oă el ounoscea 
datina străveohe în casa domnitâre, că 
adeoă aid nu pdte fi vorba, decât de-o oă- 
sătoriă morganatică. E pe deplin înțeles cu 
Polonyi, că în Ungaria nu e valabilă de- 
oât căsătoria civilă. Dâr în oe privesoe es- 
tinderea legii oivile matrimoniale și asupra 
oasei domnitâre, Szell stă pe același punct 
de vedere ca antecesorii săi. După-ce însă 
în Austria nu esistă căsătoria civilă obli- 
gătore, căsătoria archiducelui, oare s’a în
cheiat aoolo, este a-se judeoa după legile 
respectivului teritoriu. Așa de esemplu, ar-

FOILETONUL „GAZ. TRANs**.

Părerea unui strein
asupra cestiunei israelite în România.

(Urmare.)
In același timp — și aid vedeți în 

ce mod se distruge și oeroul mai înalt — 
partea săracă a populațiunei — țăranul, 
lucrătorul, care nu pdte să-și aducă cele n6- 
oesare din Londra său din Birmingham — 
e silită să .cumpere marfa prostă a Evreilor 
șarlatani din simplul motiv, că nu i-se oferă 
alta. Și puteți crede, oă aoâîtă stare de lu
cruri nu provdcă nici o nemulțumire? Din 
pricinile deja spuse, nu puteți afla în Ro
mânia nimic despre acâsta, dâr vă asigur, 
oă într’o di veți aucfi luorurl cu totul ne- 
prevedute, oăcl indignarea și mânia sunt 
în Anglia eu atât mai mari, cu cât Engle- 
sul a primit pe Evreu ou brațele deschise.

Astfel stau lucrurile în Anglia; âtă 
ce au putut să facă 100.000 de Evrei între 
39.COO.OOO de anglo-saxonl! Și credeți, că 

dâcă &*/2 milidne de Români vor aoorda 
drepturile civile și politice celor 400.000 
de musafiri, după o sută de aci — oe flic? 
— după 50 de ani, vor mai esista pe lume 
Români, deoât dor ca hamali, măturători de 
strade și proletari țărani reduși la sapă de 
lemn ?

Și fiind-oă facem comparația cu An
glia, voiu mai adăuga o ultimă observația.

Pentru-oa o națiune să devie mare, 
trebue se îndeplinâscă o oondițiune funda
mentală: să-și formeze un caracter națio
nal, adecă o rassă particulară, deosebită 
de celelalte. Popâre fârte diferite s’au 
ciocnit pe insulele englese; dâr tdte erau 
din aceeași familiă, din rassa nord-euro- 
până, homo europacus al antropologilor. In 
cursul vâcurilor, prin încruoișare urmată de 
seleețiune, s’a născut o rassă nouă, cu to
tul originală și cât se pote de bine carac- 
terisată. In aoâstă rassă particulară îșl are 
rădăcina tot ce a făout mărirea Angliei — 
atât pe terenul poetic și sciențifio, cât și 
pe terenul acțiunei practice, al industriei, 
al întreprinderilor.

Der și Moldova și Muntenia sunt țări 
străveohi, totuși în România de astăzi ele 
sunt departe de a fi ajuns la o astfel de 
contopire; împrejurările istorice au împe- 
deeat formarea unei rasse unitare, națio
nale. Acâsta trebue să se schimbe, căol 
altfel nu veți ajunge nici odată o națiune 
mare și consolidată. Românul proprii dis 
trebue să-și asimileze în mod desăvârșit 
celelalte elemente; pe Greci, Bulgari, Ar
meni, Germani etc., căci tdte aceste națio
nalități sunt înrudite cu dânsul. Acâstă asi
milare nu va pute decât să 1 îmbogățâsoă. 
Chiar și țiganul, deși mult departe, apar
ține fără îndoială rassei ariane.

Esperiența ne dovedesce însă, oă o 
oontopire cu Evreii prin înoruoișare sexuală, 
este o întreprindere mai întâiîi vătămătore 
și apoi ilusorie.

Că este o întreprindere vătămătdre, 
ne învață soiințele naturale. Darwin a do
vedit, servindu-se de un material uriaș 
(veZl Animals and Plants under Domesti
cation, cap XV și XIX), că o încrucișare 
între rasse neînrudite, sâu între rasse înru- 

rudite, dâr ale căror însușiri s’au desvoltat 
deja prin seleețiune în direcții fdrte deo
sebite, duce în mod inevitabil la degene
rare. „Crossing obliterates characters** c|ioe 
el; încrucișarea înlătură însușirile distinc
tive ale ambelor rasse și produce pe bas
tardul propriu Z*8, 0 ființă al cărei oarac- 
ter este lipsa de caracter. La acâsta se 
mai adaugă faptul, că rassa mai pu
țin nobilă și din puctul de vedere seo- 
sual mai tare, învinge în tot-dâuna. După 
câte-va generațiunl, mulatri se întorc la 
tipul curat al negrului. Copiii eșițl din 
amesteoul Evreilor ou Europenii sunt bas- 
tardl, înclinând însă fără esoepție spre ju- 
daism. Une-orI acest fapt rămâne puțin vi
zibil, o generația sâu chiar două; dâr de
odată, fără un alt amesteo semitio, apare 
în fața nâstră Evreul curat, ca și cum erl 
ar fi venit de pe țărmurile Iordanului! Așa 
dâr prin amestecare cu numărul vostru 
enorm de Evrei, ați nimici din rădăcină 
puterea visatului mare stat român, anur 
orl-ce posibilitate de a selecta o nouă • 
națională puternică. Insă afară de
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ckiăucele Rudolf a încheiat in Bruxella căsă
toria civilă.

Desbaterea s’a continuat în ședința de 
Sâmbătă, a comisiunei și proiectul a fost 
primit atât în general, cât și în special. Dis- 
cusiunea a fost forte pasionată și sgomo- 
tosă. S’a întâmplat, că vorbitorii guverna- 1 
mentali au avut păreri cu totul divergente, i 
ceea-ce a produs mare satisfaoțiă în rân
durile oposiției. Impresia, oe au lăsat’o dis- 
ousiunile din acâstă ședință este că partida 
guvernamentală a îndurat o derută morală, 
ba în cercurile liberale se crede, că po- 
siția guvernului e sguduită în basele ei, 
fiind-că proieotul este redactat cu mare su
perficialitate.

Ministru-președinte Col. Szell a luat 
și de astă-dată ouvântul. El însă n’a voit 
să arate legea casei domnitore, a declarat ' 
numai atât, că legea acâsta datâză din 1839.

Se dice, că posiția, ce au luat’o kos- 
suthiștii în contra proiectului, este un pre
ludiu al discusiunilor înfooate, ce vor urma 
în oameră, unde proiectul se va desbate, 
probabil, la finea lunei curente. La tâtă în
tâmplarea, oposiția din dietă pregătesoe pe 
tema acâsta un asalt strașnio în contra gu
vernului.

Manifestul progresiștilor germani.
pilele aceste s’a ținut în Viena o 

oonferență bine ceroetată a partidei ger
mane progresiste, în oare s’au discutat ra
porturile din singuraticele oercurl electo
rale. Presidiul conferențpi a presentat tex
tul unui manifest oătră alegători, în oare 
se (jioe între altele :

„Viitorul oel mai apropiat pâte să de
cidă, dâoă Austria să esiste și mai departe 
ca stat unitar, ori sfărîmată în bucăți, să 
fie dată pe mâna unei dictaturi slave. Este 
o erâre a se crede, că Cehii duc lupta na
țională numai pentru regularea dreptului 
de limbă în unele ținuturi ale țării. Ger
manii așteptă îndreptarea stărilor actuale 
numai dela un guvern consoient și dela 
conlucrarea unei representanțe consciențiâse, 
prin oare, pe lângă stabilirea legală a lim- 
bei germane ca limbă de stat său mijlo- 
oitâre, s’ar garanta și formațiunea unitară 
a statului. Numai prin oondiția acâsta prior- 
dială se pâte consolida posițiunea moș
tenită a poporului german, se pote scuti 
înafară puterea statului și se pâte deslega 
în mod mulțămitor problemele economice 
însemnate ale proximului viitor. Apropierea 
acestui scop nu se pâte altfel, decât dâcă 
partidele de sentimente germane vor pro- 
cede într’un „Reichsrath" oapabil de lu
crare unitar și în rânduri strînse și dâcă 
vor evita frecările de prisos între ele. In 
tâte împrejurările însă partida progresistă 
germană va lupta neolintită și fără nici o 
oonsiderare pentru susținerea constituțiunei, 
pentru principiile liberale, pentru reformele 
sociale și eoonomice, pentru apărarea muu- 
cei cinstite și mai pe sus de tâte pentru 
interesele drepturilor poporului".

o astfel de întreprindere este ilusorie: 
Evreii nu vor să se contopâscă cu cele
lalte popâre ale pământului. Dâoă ar vrâ 
acâsta, isolarea n’ar fi legea fundamentală 
și principiul de viață al judaismului; de 
mai bine de o miie de ani nici n’ar mai fi 
Evrei, după cum nu mai sunt cartaginesl, 
tyrianl, moabițl sâu amonițl, popâre înru
dite cu dânși. Tâte aceste populațiunl s’au 
contopit prin amestecare ou alte popâre 
mai mari. Evreul din contră esistă încă 
astăcjl, fiind-că s’a opus în tâte tim
purile de a se amesteca ou alte popore. 
„Numai pe voi v’am cunoscut din tâte po- 
pârele pământului", <jice Iehova cătră Evrei. 
Nu noi, ci Evreul este acela, care privesce 
prăpastia dintre el și noi, ca imposibilă de 
trecut. Filosoful evreu, Philo, un om fârte 
liberal și progresist, nu un oredincios or
todox, o spune scurt: „numai Israeliții 
sunt âmenl în adevăratul înțeles al cuvân
tului". Când s’a întemeiat adevăratul judaism 

oposițiă cu israelitismul de mai târ- 
— anume după întâroerea din cap- 

ea babilonică — s’a considerat ca cel

Istoricul comitetelor bulgare.
Ifîtă istoricul ce-1 face comitetului 

suprem din Sofia și celorlalte comitete 
bulgare jndecătorul de instrucția loan 
Florescu în ordonanța sa definitiva, 
dată în complotul bulgăresc.

Dintr’un avânt patriotic și o aspirație 
națională, se născură, cu mult înainte de 
1885, în Bulgaria, o mulțime de asociațiunl 
populare, răspândite mai prin tâte orașele 
acestui stat. La început, aceste asociațiunl 
n’aveau nimic de alarmant, mai târcjiu însă, 
când un răsboiii fericit deschise poporului 
nouă căi pentru aspirațiunile sale, aceste 
asociații se transformară în comitete revo
luționare și însoriseră în programul lor des- 
robirea Bulgarilor macedoneni de sub jugul 
turoeso, prin ajutorul revoluției.

După noua organisare, Sofia deveni 
sediul comitetului central revoluționar, <j’s 
Varhoven-oomitet, comitetul suprem, de 
unde trebuia să purcâdă ordinele de orga
nisare și eseoutare. Scopul comitetului ese- 
cutiv din Sofia — după aoeea ce resultă 
din instrucția nâstră — este să se omâre 
toți spionii și trădătorii intereselor revolu- 
țiunei macedonene, preoum și pe toți aceia 
cari se vor dovedi, oă vor să pună piedeol 
desvoltării aoestei revoluțiunl.

Se va vedea mai la vale cum acâstă 
instituțiune, oare admitea în mijlâoele sale 
crima, a mers tot mai jos, pe panta de
gradării și a culpabilității. Dâoă comitetele 
revoluționare din Sofia și-ar fi mărginit ac
țiunile pe teritoriul statului lor — ori cât 
de condamnabilă ar fi fost acâstă orimă, 
justiția română nu avea a se ooupa. Parte 
însă din membrii celor două comitete, cel 
din Sofia și cel din Rusciuk, în frunte ou 
presidentul comitetului revoluționar suprem, 
Boris Sarafoff, au outezat să ordone și să 
înlesnâscă orime pe teritoriul român, trimi
țând asasini în BucurescI și oreând aici, în 
Capitala României, un focar revoluționar 
din cele mai perioulose. Acest luoru fiind 
bine stabilit în oursul instrucției, sunt ne
voit a schița, în trâcăt, organisarea aoestor 
comitete din cari fac parte agenții provo
catori ai crimelor comise pe pământul țării 
nâstre.

In anul 1899, luna MaiQ, fu ales ca 
președinte al supremului comitet, Boris Sa
rafoff, locotenent în retragere, om de o 
fire îndrăsnâță, plin de ambițiă și lipsit de 
scrupule. Dela alegerea sa, comitetul su
prem întră într’o’ fază de aoțiunl tot mai 
violente și mai imorale. Sarafoff se alege 
în oomitet ou aureola de erou, oăcl nu
mele său devenise fârte popular în Bulga
ria, în urma luptelor, oe el susținuse ou 
Turoii în Macedonia, ou prilejul revoluției 
din anul 1895, când scăpase ca prin mi
nune de o mulțime de pericole și o con
damnare la mârte. El s’a înconjurat de 
creaturi de ale sale, nisce foști militari, CBrI 
ca și el, cred orbesce în oriminala maximă: 
„Scopul sousă mijlâcele". Aoeștia sunt: D. 
Davidoff, vice-președinte; Gh. Petroff, ca- 

mai greu păoat, „un păcat contra lui 
Dumnedeu" (Nehemia, XIII, 27): „când fiii 
voștri vor lua femei străine". Acâstă lege 
are valâre adl ca acum 2500 ani. Cu totul 
alt-oeva este de a infecta cu sânge evreesc 
popdrele străine ; acesta s’a făcut totdâuna 
în mod sistematio! Căci deja legea veohe 
privesce căsătoria unei evreice cu un străin 
nu ca de dorit, dâr oa un păcat mai mio 
și plutocrația evree internațională de acll 
căsătorindu-șl fiicele ou prinoipl și cu no
bili, capătă întrare și influență în acele 
oercurl înalte care i-au fost închise pănă 
atunci, fără ca națiunea pur evree să fie 
profanată de o singură'1 picătură sângele 
desprețuit al goilor — pentru a mă folosi 
de limbagiul biblio — „fără ca sămânța 
sfântă să fiă pusă în comun ou popârele 
străine" (Ezra. IX 2),

(Va urma.)
Rectificare. In foiletonul din numărul de erl, 

colona 8-a, rendul 3 de sus, în loc de „...și din 
nefericire aceste afirmări nu erau întemeiate" etc., 
este a se ceti: „și din nefericire aceste afirmări 
nu erau neîntemeiate". 

sier, și V. Covaoeff, seoretar al oomitetului 
și redactor al c^iarului revoluționar „Re
forma". Din oomitetul eseoutiv mai făceau 
parte la aoea epocă: colonelul în retra
gere Jeleawski, locotenentul în retragere 
Ivanoiu Stoianoflf, loootenentul Busuncoff 
din Sliven, locotenentul Zugrafoff, căpita
nul Matroff din Sliven, căpitanul adjutant 
Popoff din Rusciuc, locotenentul de cava
lerie din Sofia Garafaloff, căpitanul Proto- 
gheroff din regimentul II infanterie din 
Rusciuc, Rtomister NotovicI, comandant de 
cavalerie în Lom-Palanca și alții.

In Sofia, președinte de onâre al comi
tetului este generalul Nicolaeff, adjutantul 
Principelui Domnitor.

Din desfășurarea acestui istoric se va 
vedâ, oum Sarafoff și comitetul suprem or
donă crime îndrăznețe, bine ascunși după 
așa disa „sfânta oausă" și organiseză spar
geri și hoții, întocmai cum fac bandele ce
lor mai vulgari rău-făeătorl, pentru a umplâ 
oasa comitetului revoluționar și a putâ 
să-și atingă mai curând un ideal de mai 
înainte pângărit.

La BuourescI, Boris Sarafoff înființâză 
un comitet compus din Al. Trifanoff, pre
ședinte și M. Bozniacoff, A. Poparsoff, N. 
Bogdanof cjis Hagiu, consilieri, luându-le 
la toți jurământul, oonform usului, în sâra 
de 10 Deoemvrie 1899, în hotelul „Unirea" 
din Bucuresol.

Jurământul a fost prestat pe o icână, 
un revolver și un pumnal, după următârea 
formulă:

„Jur în numele onârei mele și înain
tea lui Dumnejeu, că voiîi servi causa ma
cedoneană cinstit și oredinoios și voiti ese- 
cuta ordinul Supremului Comitet Maoedo- 
nean, fără niol o oontratjicere.

„Sărutând acâstă armă răcorâsă a sfin
tei revoluții, dau drept fiă-căruia, care ar 
observa, că mișelesce tredez poporul meu, 
ori nu eseout ordinele supremului comitet 
macedonean, cu aceeași sfântă causă, să 
spargă craniul meu, ori să străpungă piep
tul meu.

„Fie, oa bine-ouventarea lui Dumnezeu 
să pecetluiască acest jurământ al meu.

„Amin".
Compunând comitetul din BucurescI 

dintr’un president cult și inteligent cum 
era Trifanoff, și din oonsilierl ca Boznia- 
ooff, Poparsoff și Bogdanoff, cari nu erau 
decât nisce âmenl ordinari și fără căpătâifl, 
Boris Sarafoff făoea, îutr’adevăr, o lovitură 
de maestru: el unea abilitatea cu devota
mentul și putea în liniște să dea fiă-căruia 
rolul oe i-se cuvenea. Lui Trifanoff, tînăr, 
de 19 ani, pasionat de a-șl câștiga o repu
tație, și oapabil de a șl-o câștiga, îi dete 
sarcina cea mai seduoătâre: el trebuia să 
ție discursuri, să facă apel la sentimentele 
umane ale emigraților macedoneni în Ro
mânia, să adune cotisații pentru cumpărare 
de arme și să facă cât mai mulțl prozeliți, 
oari să jure, că vor pleca în primă vâra anu
lui 1900 în Turcia, unde comitetul revolu
ționar trebuia să aprindă revoluția în ora
șele Ohrida și Prilep, vilaetul Bi’oliei.

Celorlalți membri-consilierl, Sarafoff 
le dă o însărcinare cu totul diferită : el le 
ordonă orime și spargeri de case de bani, 
lăsând chiar sume pentru cumpărarea de 
chei false.

Complotul contra Regelui Carol.
(Din rechisitoriul definitiv al primului-procuror

M. Miclescu).
Sarafoff și tovarășii săi, prin înfiin

țarea comitetului de aici, urmăreau nu 
numai o acțiune de propagandă în folosul 
oausei macedonene printre Bulgarii din 
Bucuresol, dâr încă un plan întreg de ac
țiuni ostile contra Statului român. La for
marea, oum sar tjioe: „oficială", a secțiunii 
BuourescI, Sarafoff vine în BucurescI și dă 
instrucțiuni despre ceea-ce trebue să se lu- 
oreze de membrii numiți de el.

Cea dintâiti idee destinată a fi răs
pândită printre Bulgarii de aici este, că 
România ar fi singura piedeca la realisarea 
scopurilor comitetului cu privire la Mace
donia. Apoi într’o consfătuire intimă cu 
Alexaudru Trifanoff, Nioola Bogdanoff, 
Marou Bosniaooff și Anghel Pop-Arsoff, 
disoută modul cum s’ar put.â orea dificul
tăți Statului român, pentru ca în timpul 
când revoluțiunea ar isbucni în Macedonia, 

România să nu pâtă interveni milităresoe 
în Bulgaria.

Este o adevărată deriziune de a vedâ 
persâne oa Bogdanoff, Trifanoff și ceilalți 
oăutând să dea soluțiunl la cestiunl de 
aoest fel. Cu tâte acestea Sarafoff, oare era 
eooul întregului oomitet în Sofia, soia bine 
oe face; soia, oă aoei ou cari vorbea erau 
numai instrumente de supunere ârbă, față 
de cari discuta numai de formă și cărora 
avea numai ordine de transmis.

Trifanoff, ca oel mai cult, a propus 
să ni-se oreeze dificultăți prin o agitațiune 
îndreptată în contra lOvreilor, la care Sa
rafoff i-a răspuns, că el este numai un idea
list și că agitațiunea pe cestia evreiască 
nu ajunge; oă pentru a ajunge la desor- 
dinea și confusiunea în Statul român, Re
gele României trebue ucis și în același timp 
ar trebui să se arunce o bombă cu dinamită 
la Camera deputaților; oă România fiind 
aliată ou Serbia, același atentat trebue pornit 
și în contra vieței Suveranului acelei țări.

Ideia aoâsta a fost numai decât pri
mită de Bogdanoff, Bosniaooff și Pop-Ar
soff. Singurul Trifanoff a stat în reservă. 
Sarafoff a și distribuit rolurile: Marcu Bos- 
niacoff, împreună cu Anghel Pop-Arsoff tre
buiau să ucidă pe Rege1 e nostru-, îndată după 
comiterea faptului, trebuiau să se traves- 
tâscă în brutari și să stea asouușl la Ni
oola Bogdanoff acasă, pănă când va sosi 
momentul favorabil oa să pâtă pleoa în 
Bulgaria.

Nu putem soi, dâoă acest complot ar 
fi fost în adevăr adus la eseoutare ; dâr el 
a fost perfeot hotărît la hotelul „Unirea11 
în BucurescI, în camera pe care a oeupat’o 
Sarafoff în (jilele de 9, 10 și 11 Decemvrie 
1899.

E posibil încă ca arestarea lui Bos- 
niacoff și Pop-Arsoff în orima Fitowski și 
deținerea lor în prevenție pănă la Iulie, să 
fi fost oausa, oă atentatul n’a'fost încercat.

După declarațiunile inculpatului Ni
oola Bogdanoff, omul oel mai devotat și de 
înoredere al lui Sarafoff, acest atentat tre
buia să se comită la un moment când ar fi 
isbucnit și revoluția în Macedonia.

Se pare însă, după evenimentele, oe 
s’au desfășurat, oă acâstă mișcare a fost 
amânată, oăol autoritățile otomane, presim
țind lucrurile la timp, au luat măsuri în 
consecință. Nu e mai puțin adevărat, oă 
complotul a fost urzit și dovecțile, cari sta
bilesc esistența lui, nu sunt din cele ce nu se 
pot tăgădui.

Găsirea corespondenței lui Spiru 
Alexoff, despre care am vorbit deja, a avut 
de efect să deslege limba tuturor inoulpa- 
ților, a aoelora din afacerea Fitowski ca și 
a oelor din orima Mihăileanu.

Nioola Bogdanoff, oare nu partici
pase la celelalte orime„ avea să jâce, după 
oum am văcjut, un rol important în com
plotul, ce se pregătise. El era inima lui, la 
densul trebuia să se aducă bombele cu di
namită și să se ascundă omorîtorii după 
fapt. Modul cum atentatul a fost plănuit și 
hotărît este reprodus în tâte detaliile sale 
și în mod identic, atât de Nicola Bogda
noff oât și de Alexandru Trifanoff. Acâsta 
concordanță are o putere probantă sdrobi- 
târe, oăol aoești inculpați, cari se despăr- 
țiseră din luna Ianuarie, nu mai avuseseră 
nici un contact împreună.

O consfătuire între ei fusese deci im
posibilă ; mai mult încă, Trifanoff era osîn- 
ditul oomitetului și prin urmare esista o 
dnșmăniă vădită între el și Bogdanoff. Așa 
dâr un fapt, care apărea din două isvâre 
atât de diferite, avea tâtă siguranța ade
vărului. De-altmintrelea însu-șl Nioola Mi- 
teff mărturisesoe, oă Marcu Bosniaooff și 
Anghel Pop-Arsoff i-au destăinuit la în- 
ohisâre complotul în contra Regelui Ro
mâniei ; el istorisesce cum Anghel Pop-Ar
soff li-a spus într’o c|i eu mare tristețe 
târna lor, că Trifanoff ar fi mărturisit și 
acest complot, oare avea să atragă asupra 
lor rigorile cele mai mari ale închisorii.

In realitate, însă, Trifanoff nu a di
vulgat nimic decât atunci, când a văcjut, 
că comitetul, pe care îl servise ou atâta 
credință, decretase și mârtea sa. Atunol 
punendu-se sub protecția întrâgă a justi
ției nâstre, ni a mărturisit, că scrisârea ou 
data de 15 Ianuarie 1900, scrisă și semnată 
de Sarafoff, găsită la perchisiția dela Trai- 
ciu Zvetcoff, se referea la aoest complot. 
El susține, oă aoâst.ă sorisâre fusese trimisă 
lui Marcu Bosniaooff și oă rândurile urmă- 
târe : „băgați bine sâmă, principalul scop 
să se realiseze. EsaminațI oestiuuea din 
tâte părțile, așa înoât în diua când veți 
primi ordinul de esecutara să fiți gata", se 
raportâză esclusiv la complot.

Acum Be esplioă, cu deplină lumină, 
interesul cel mare, pe care comitetul avea 
de-a face eă dispară cât mai repede Tri
fanoff acel martor incomod, care la un mo
ment dat putea să divulge acest mare se
cret. Aoum se pâte oonvinge orl-cine, că 
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un pentru slăbioiunea de-a fi arătat pe 
omorîtorii lui Fitowski se hotărîse pierde
rea lui. Interesul acestui nou asasinat era 
de a-se ÎDgropa, odată cu cadavrul lui Tri- 
fanoff, și posibilitatea de ase dala lumină 
seria neîntreruptă de fapte orimiuale a 
acestei asociațiunl de făcători de rele, care 
devenise un pericol nu numai pentru Bul
garia, der încă și pentru statele vecine.

(Va urma.)

seim LE Dl LEI.
— 10 23) Octomvrie.

„In contra băncilor valahe? Cu 
devisa acâsta pronunțată, vestesc fo'Ie „pa
triotice" soirea, că Ja ClușiQ se plămădesoe 
înființarea unui așa numit: „institut de 
bani maghiar cultural pentru paralisarea băn
cilor valacheu. Ideia a răsărit din creerii unui 
Kadar Ianos, oare e un secretar la dis
trictul ev. ref. va se 4IC& trebue să fiă un 
mare domn. Se spune, că mai bine de-un 
an acesta s'a tot svîrcolit, și a ajuns pănă 
la atât, că peste 1000 de inși dintre „aris
tocrații honorațiorl bogațl și magnați" s’au 
deolarat, că „ar fi aplicați" a întră între 
acționari cu câte 6 — 700,000 corone. — Se 
va vede acuș» ce ispravă vor faoe crân- 
oenii „patrioțl", cari drept reounoscintă 
pentru că băncile române — cum înși șl 
Ungurii mărturiseso — le fac lor mare 
serviciu, — acum li-au jurat vefll Domne, 
mârte. Noi însă prea mare temere de asta 
nu avem, mai ales fiind-că soim și vedem, 
oă prin Ardeal nu ne prea îmbuldeso „ho- 
norațiorii bogațl", oarl să scotă așa ușor 
sutele de mii din busunar. De ar pută ar 
scote pentru a-șl acoperi datoriile, dâr nu 
pentru acțiuni de bănoî, cari și așa curend 
ar sbura din busunarul lor.

Complectarea armamentului bulgar.
Din Sofia se, scrie oă Bulgarii sunt departe de 
a-șl astîmpăra furia lor răsboinică. Ministrul 
de răsboiO. bulgar lucrâză de mai multe săp
tămâni cu comandanții de corpuri la reorga- 
nisarea armatei și complectarea echipamen
tului de răsboiil. O comisiune oompusă din- 
tr’un colonel de artileria, un maior de ad
ministrație și doi căpitani dela statul ma
jor, au plecat în Germania, de aoi se va 
duce în Austria pentru a face o comandă 
de puști sistem nou și de mai multe tunuri 
cu tragere repede. Pentru acoperirea chel- 
tuelilor, ce vor necesita aceste comande 
și altele cari se vor faoe pentru îmbunătă
țirea armamentului, guvernul bulgar va su
pune Sobraniei, oare este convocată pe 
<jiua de 25 Octomvrie, un proeot, de lege 
pentru aoordarea unui credit de 25 milione 
lei.

Adunare poporală oprită. In Ciuc- 
Sân-Mărtin (Ardeal) partida poporală a 
voit să țină Dumineca trecută o adunare 
poporală. Fisolgăbirăul însă a aprit’o pe 
cuvânt, oă vorbitorii, oarl conform arătării 
aveau să vorbâsoă în adunare, au voit oa 
în aoeeașî di să țină vorbiri și în alte lo- 
oalitățl. Tot astfel să fi procedat autori
tatea administrativă și față cu adunarea 
poporală din comitatul Zala. Partida po
porală voesce să interpeleze pe ministru de 
interne în dietă ou privire la aoâsta.

Done milione deficit. Dâoă Buda
pesta, „inima țării", va merge înainte pe 
calea pe oare a apuoat în privința finan
ciară, atunci nu mult va întârzia — fali
mentul. In budgetul comunei pe anul viitor 
se arată un deficit de 2,094,264 cor. In- 
cassările sunt prevăcjute adecă cu 36,194,741 
âr cheltuelile cu 38,289,008 oor. Se crede, 
oă în urma acestei „chivernisirl" guvernul 
se va amesteca, în administrația finanoiară 
a Budapestei, oăol altfel orașul va da în 
scurt timp făliment.

Școlari jidani în școlele medii. E 
surprindător, că după constatările statis- 
tioei ofioiâse în anul școlar 1898/99 numărul 
elevilor jidani în școlele medii din Ungaria 
a fost de 12,779. O foiă ungurâscă face 
socotâlă, că dâcă din numărul locuitorilor 
de 16 milione din țâră un milion sunt Ji
dani, atunoi numărul elevilor jidani din 
șoâlele medii e de 22’64 percents și numai 
cei catolici îi întrec, toți cei de alte con

fesiuni stau îndărătul lor cu numărul. Dintre 
cei 12,779, nu mai puțini ca 3017 studiâză 
la școle medii oatolioe.

înaintările în armată se vor pu
blica, după oum se anunță din Viena, în 
28 Octomvrie a. o. De rândul acesta se vor 
face multe înaintări, mai ales în corpul 
medical al ofioerilor. Două-deol și cinol de 
mediol de regiment vor fi înaintați la ran
gul de medic de stit major și dintre 
aceștia din urmă vor fi înaintați în număr 
mai mare în clasele superiors.

Confiscarea averei Burilor. După o 
telegramă din Pretoria părerea dominantă 
acolo ar fi, că acum e mementu! oportun 
de a sa confîsoa averile și proprietățile Bu
rilor, oarl sunt încă sub arme. Aoâsta ar 
avâ o imediată influență asupra șefilor bo
gațl din lagărul bur. In cașul oând confis
carea nu se proclamă, e fârte probabil, oă 
răsboiul guerila să oontinue înoă șese luni-

Director suprem reg. pe anul școlar 
1900—1901 pentru gimnasiul superior român 
din Brașov, pentru gimnasiul inferior gr. 
or. din Brad și pentru șoâia reală română 
din Brașov, a fost numit d-1 Iosif Elischer.

Mirele Reginei Olandei, după o 
nouă lege; oe va aduce-o în curend regimul 
olandes, după cununia sa cu tîuăra regină 
Wilhelmina va primi titlul de „Alteță re
gală". Legea va mai stabili hotărît, oă 
prințul nu va avâ nici titlul de rege său 
vr’un drept regal.

Cununia. D l George Savu din Brașov 
și d-ra Maria Dima din Turcheș se vor 
cununa Duminecă în 15 (28) Ootomvrie 
1900 la orele 3 p. m. în biserica gr, or. a 
3 -lui Ioan din comuna miresei.

Societatea de lectură „loan Po- 
pasu" a tinerimei studiose dela Institutul 
teologic-pedagogio din Caransebeș în șe
dința din 1 Oct. a. o. s’a constituit în ur
mătorul mod: președinte: Dr. Petru Barbu; 
v.-preș.: Axentie PopovicI, cler o. III; 
Notar I: G. Vior cler o. IU; notar II: 
Sim. PopovicI ped. o. IV; bibliotecar: 
Viot. Borlovan, oier. o. II; v.-bibl.: Dăm. 
Neagoe, ped. o. III; oassar: Emil Chimbir, 
oier. c. II; Contr,: loan Terfaloagă, ped. 
o. III: Redactor: Svetozar Mutașou oier. c. 
III; Eoonom: Nic. MuDteaD, cler. o. 1 
Membri în comitet: Adr. IanoovicI și Val. 
Nemoean, oleriol c. III; Sim. Bartolomeu 
și Cornel Biro cler. c. II; Mihai Gașpar și 
Fortunat Mureșian, cler. o. I; Petru Bu- 
zera, ped. c. IV; const. Petra, ped. o. III; 
Miron Popoviol, ped. c. II și Pavel Bogoe- 
viol ped. ol. I. —Pentru comitet: Axentie 
Popoviol v.-președinte. Simion Popoviol 
not. II.

Venin în loc de medicină. Din 
Zombor se scrie: Păzitorul de pădure Kâ- 
mânezy Mihaly din Bezdan fiind bolnav a 
chemat medic, care i-a dat o recetă, âr 
aoâsta fu dusă de soția bolnavului la far 
maoia lui Bela Stiioz. Bolnavului ’i-s’a făcut 
mai rău după ce a luat medicina, a căpătat 
sgârciurl și medicul a constatat învemnare. 
S’a dovedit, că medicina, ce a dat’o far
macistul Stiicz, în loc de pilula cascar era 
otravă care imediat avea să producă morte. 
S’a pornit cercetare și pertractarea s’a ținut 
fiilele acestea. Farmacistul Stuoz a fost 
osândit de tribunal pentru omor comis din 
neprecauțiune la o jumătate an temniță și 
100 cor. pedâpsă principală, 50 oor. pe- 
dep6ă secundară și interzicerea pe timp 
de un an dela eseroiarea dreptului de 
farmacist. Osînditul a înaintat reours.

Solda Burilor. Guvernul transvaalian 
a reorganisat luua trecută trupele bure, 
ceea ce înoă arată, oă Burii nu se gândesc 
la depunerea armelor. Una dintre reforme 
este, că din 14 Septemvrie soldații buri 
primeso soldă. Pănă acum luptătorii buri, 
iudigenl seu străini, nu căpătau baul, de 
aoum înainte însă li-se dă 5 șilingi (cam 
7 cor.) la di, adecă o soldă pe oare n’o 
primeso soldații nici unei armate. Reforma 
aoâsta are mare valâre mai ales pentru 
luptătorii europeni, cari sperâză în chipul 
aoesta, că după sfîrșitul răsboiului nu vor 
rămână fără de ajutor băneso. In timpul 

din urmă străinii au eșit în massa din ar
mata bură. Aoum însă ei vor întră din nou 
în luptă.

Costume naționale femeesci lici
tate. Ni-se împărtășesoe, oă la gara din 
loc au fost vândute erl prin lioitațiă mai 
multe costume naționale române femeesci 
cu totul nouă, fârte fin lucrate și de-o ese- 
cuțiune esoelentă. Printre aceste: cămăși, 
șorțuri, pieptare cusute în gaetan și fir etc. 
Costumele licitate se află acum în posesiu
nea d lui Dumitru Lupan, în Scheiul Bra
șovului. Proveniența lor nu este cunoscută 
și probabil, oă ele sâu că au fost pierdute 
de cineva și s’au aflat în vr’un vagon în 
gara din loc, sâu, că fiind trimise din Ro
mânia la adresă greșită — căol ca să fi 
fost confiscate mai greu se pâte admite 
în cașul de față — au fost returnate aici, 
unde după ore-care timp s’au și vândut prin 
licitare. Posesorul actual al oostumelor face 
cunoscut acâsta cu scop, de a-se afla ade
văratul lor proprietar.

Din România.
Consiliul de miniștri a semnat jurna

lul privitor la convocarea Curții cu jurați 
din Ilfov într’o sesiune estra-ordinară pe 
diua de 30 Octomvrie v. pentru judeoarea 
afacerilor oonexate ale complotului bulgar. 
Curtea este convocată peutru o sesiune de 
10 rjile, putând a fi prelungită încă ou cinci.

*
Este probabil, că Regele și Prin

cipele moștenitor Ferdinand să asiste la 
24 Octomvrie în Bucuresol la desvălirea 
monumentului pompierilor, cBre va fi așe
zat, în amintirea luptei din Dealul Spirii, 
pe piața din fața arsenalului.

*
Dumineca viitore se va ținâ în Bucu

resol un oongres al meseriașilor.
*

Ministrul lucrărilor publice, d-1 I. 
Grădișteauu a sosit Sâmbătă în Bucuresol, 
venind din străinătate, unde a petrecut în 
concediu mai multe săptămâni.

*
La Sulina s’au început lucrările pen

tru oonstruirea unui reservor gigantio de 
petrol cu oapacitate de 80,000 tone, din 
care petrol brut va putâ fi încărcat direct 
în vagone.

*
In 4’ua de 18 Octomvrie curent, orele 

3 d. m. se va efectua în Bucuresol a 38-a 
tragere la sorți a Scrisurilor Funciare Ru
rale 5% pentru un capital de lei 1,012,700, 
precum și a III a tragere a Sorisurilor Fun
ciare Rurale 4°/0 in sumă de lei 108.600.

ULTIME SUIRE
Viena, 22 Octomvrie. Marii pro

prietari conservativi și Slavii de sud 
au avut afli o conferență comună, 
participând membrii din ambele clu
buri. Conferență a discutat asupra 
procederei unitare cu ocasiunea ale
gerilor.

Londra, 22 Octomvrie. Pressa 
salută cu însuflețire convențiunea 
germano-englesă.

New York, 22 Octomvrie. „New- 
york Tribune41 vorbind despre con
venția germano-englesă se bucură, 
că s’a manifestat din nou nisuința 
Germaniei, Angliei și Statelor-Unite 
de-a păși în comun acord în cestiu- 
nile internaționale importante. — O 
telegramă din Peking spune: Mare
șalul Waldersee s’a esprimat, că cam
pania în China pbte fi considerată 
de încheiată și el îșî așthptă în cu
rend retragerea.

Petersburg, 22 Octomvrie. Foia 
oficială publică un comunicat, după 
care, la ordinul Țarului, ambasado
rul rusesc Giers se reîntorce din 
Tien-Cin în Peking, ca împreună cu 
representanții celorlalte puteri se pă- 
șâscă în contact cu împuterniciții 
chinesi.

BruxeIJa, 22 Octomvrie. Scopul 
călătoriei lui Kruger și visitele lui în 
capitalele europene, tind la so
licitarea intervenției marilor puteri.

Durban, 22 Octomvrie. Generalul 
Buller a plecat pe vasul „Havardea 
Oastle44 în Anglia.

NEUROLOG. Jalnicii IoaD Cintea, 
funcționar regiu în pensiune și soția Ioana 
n. Iacobi; nepoți: Aurel, Elvira, Ioan, Maria; 
veri : Ioan, Nicolae, George, cu inima frântă 
de durere fac cunoscut tuturor rudeniilor, 
amicilor și ounoscuților perderea din viâță 
a prea iubitului lor frate, oumnat, unchiti 
și văr Nicolae Cintea medio ceroual în Zer- 
ueștl (corn. Făgărașului), întâmplată în Bu
dapesta la 14 Octomvrie n. a. o. la 9 âre 
sâra, după o suferință grea de patru săptă
mâni, fiind provădut cu sfintele Taine, în 
etate de 57 ani.

înmormântarea s’a făcut la Budapesta 
în 16 Octomvrie n. a. o, după amâjl.

Fie-i țărâna ușoră și memoria binecu
vântată !

Făgăraș, 19 Ootomvrie st. n, 1900.

— In Pojun a răposat Vineri în 19 
Octomvrie st. n. căpitanul ces. și reg. Aurel 
Petrovits din regimentul de infanteria Nr. 
72. Răposatul, oare a ajuns abia etatea de 
38 »dI, a fost îmmormântat Dumineoă în 
oimitirul evang. de aoolo. Mărtea lui ni-o 
anunță soția sa mult întristată, d-na Elena 
Petrovits, năso. oontesăde Zedtwit.z, căreia 
îi adresăm sincere condolențe.

iD 3 % 5E U 8 SC.
Epistola unui tată cătră împă

ratul german. Intre număroșii soldați din 
imperiul german, oarl au fost trimiși în 
China, se afla și unicul fiiu ai unui bătrân 
strugariQ, Hugo Heller, din orașul Essling. 
Tinărul Eleller însă a fost împușcat Ia or
dinul comandantului său, peutru-oă n’a fost 
destui de nemilos față cu răsoulații, âr săr
manul bătrân, a cărui unică speranță a fost 
fiiul său, în desperarea lui s’a gândit la un 
luoru mare. Anume, bătrânul ou mâna tre- 
murândă a scris o epistolă domnitorului său, 
împăratului Wilhelm II. Cuprinsul scrisorei, 
adresată împăratului german este urmă
torul :

„Mi-au dus feciorul la milițiă și eu 
sărmanul de mine, om sărao și înfrânt de 
bătrânețe, am rămas singur în laborator; 
nimeni nu m’a întrebat: cum mă pot ferici 
fără el? L’au dus în China; la răsboiO, și nu 
m’au întrebat, că ore eu mă învoeso ? Sâu, 
că voesce el să mârgă ? Al oui e fiul meu? 
Nu e al meu, al părintelui, care i-a dat 
viață, oare l’a oresout cu multe jertfe? Și 
totuși l’au dus. Și pentru-ce ? Pentru-oa 
oâțl-va speculanți și liferanțl de-ai împăra
tului să se îmbogățâscă mai mult... Mi-au 
omorît copilul. Nu iaimioull’a omorît,în oon- 
tra căruia l’au dus, oi ohiar aoeia, cu oarl 
împreună se lupta la porunca împăratului. 
Ce va fi de mine aoum? Cine se va îngriji 
demine, oând îmbrâuceso lângă masa delu- 
oru? Cine-mi v» reda pe fiiul meu? Cineva 
expia sângele nevinovatului? Dâoă oine-va 
îmi omoră un puiQ de găină, îl dau în ju
decată, âr dâcă’ml omoră copilul, acela să 
nu fie tras la răspundere?... Ce, noi mili- 
onele de popore pentru aceea trăim, pen
tru aceea ne scăldăm în sudori, ca împăr- 
ratul să cheltuiâseă atâtea miliâne. câte nu
mai pdte ? Miliânele de popore lucră 
tote pentru împăratul, âr acesta numai 
pentru sine? Poporul dă împăratului pu
tere, avuțiă și uitându-șl de demnitatea 
omenâscă, îl ridioă sus peste el, ca pe o 
Zeitate. împăratul, fără milionele de poporă, 
este un pribeag, o ființă ridiculă, uu ni
mica. Ca și Milan, fostul rege al Sârbilor. 
Și ou ce plftt.escl acâsta, împărate ? Cu aceea, 
oă răpesc! din jurul nostru oopiil și-i tri- 
mețl în China, ea să măoelărâscă pe omenii, 
oarl nu ne-au greșit absolut nimio și ca să-ți 
jefuâscă! Puternice împărate! Dâcă nu soil 
oe însâmnă, când unei familii i-se răpesc»' 
lumina ochilor, copiii, atunoi trimiteți fiiul 
tău în răsboiîi. Și dâcă nu soil, ce este a fi 
în luptă, mergi însu-țl în China, stăi în și
rul de bătaie. De alt-oum e și păcat stri
gător ceriti, să trimiți multe mii de âmenl la lo
cul de penare pentru interesele tale, și pe 
când aoeia îșî varsă sângele, âr pe cei de 
acasă îi nenorocesc, tu rămâi acasă, ții vor
biri și te sărbătorescl pe tine însuți". Bă
trânul Heller a trimis acâstă epistolă, scrisă 
dela in’mă, cancelariei cabinetului german, 
întrebarea este acum, oă ore va fi ea pre
dată împăratului? Abia e de crezut.

Proprietar: Dr. Aure!
Redactor responsabil: Grsgouu Maior.
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j 7
se pot procura urmâtârele cărți:

Scrieri școlare.
Istoria pedagogiei de V. Gr. JBor- 

govan 0 carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații de șcdlă. Prețul 1 fi. 50 cr. 
(cu posta 1 fi. 60 cr.)

Istoria Biblică pentru folosul sto
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Cu per
misiunea superiorilor). Tioărită- în 1898, 
Partea 1 (Testamentul vechio) costă 25 cr., 
6r partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fiă-care.

Cântul în .școla poporală de luliu 
Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

Manual cateclietic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basdiu 
Pațiu, profesor la seminariul din Blașiu 
Prețul 40 cr. (cu posta 45 cr.)

•
Gramatica limbei române, pen

tru școlele interiore, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea 1. Etimologia. Edițtunea II. Prețul 
50 bani.

„învățătură creștinescă“ seu Catechis- 
mul mare pentru tiuerimea greco-cath 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și costă 80 cr. (cu posta 90 cr.)

Cărți cu prețuiri reduse.
Atragem atențiuuea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s'au vândut pană acum.

1) Lascar Vorescu, O iconă a Hol 
dovei din 1851 de Withelm de Kotzebue. 
E cunoscută acostă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 cor., cum s’a 
vendut pănă acum, este adl numai 2 cor. 
(-ț- 30 bani porto.)

2) Poesii de Veronica Micle, regretata 
nostră poetă. Conține 144 pag. In loo de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-ț- 10 b. 
porto).

3) JPoesii complecte de Carol Scrob. | 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literalilor noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-[- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sc6- 
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de D. Ionescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu s4mă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor) de 
M. 0. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Aterieul Român din Bucurescl. In loo 
de 1 leu se vinde eu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de iaudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-}- 10 b. porto.)

7) „ Vrei sd te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-|- 5 b. porto).

Cursul pieței Brașov.
Din 23 Octomvre n. 1900.

19.04 Vend.
18.80 Vend.
19.20
11.30

127.—
58.50
10.70

100.-

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Nâpoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.
Vend. 
Vend.

19.06
18.90
19.26
11.40

101.50

în strada PrunduRui sir. 37.

PUBLICAȚIUNE.
Comisiunea ’pentru conscrierea 

viriliștilor ține în 3 Novembre 
a. c. la 3 6re p. m. ședință pu
blică în sala de ședințe a sfatului, 
prentru ca se compună lista viriliș
tilor orașului Brașov pe anul 1901.

Acâsta se ^comunică publicului 
cu acel adaus, că fîe-cine se potc 
presenta naintea acestei comisiunî 
spre a-și validita eventuala sa aspi- 
rațiune îndreptățită de a fi primit 
în lista viriliștilor.

Brașov, în 22 Octobre 1900.
Comisiunea orășenescă pentru con

scrierea viriliștilor.
Graef m. p. 

conducător.

m.

I

Cursul la bursa din Viena
Din 22 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%.....................
Renta de corone ung. 4%. . . .
Irnpr. căii, fer. ung. în aur 41/2°/q • 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 472°/o 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii.....................
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta 
Renta 
Renta 
Losurî
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 646.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 616.75 
NapoleondorI...............................................19.21
Mărci imperiale germane .... 117.70
London vista......................................... 240.78
Paris vista...............................................95.89
Rente de corone austr. 4% • • • 97.30
Note italiene...........................................90.30

de argint austr. . 
de hârtie austr. . 
de aur austr. . .
din 1860. . . .

113.75
90.65

119.50
98.—

116.—
90.40
92.—

163.50
138.50
96.65
96.35

114.10
131.50
16.98

-'—'o u--*

CONSPECTUL
huturor celor 59,09© câștiguri.

Cel mai mare câștig In cel mai 
favorabil cas

LOOOjOOS corone.
Câștigurile âciale sunt împărțite cum urmeză:

«U » r 6 n e
600000
400000
300000
106000

ÎNTINDE NOROCULUI MANA! 
^ulți au fost favorisațf de noroc 
comparand un 80s deia noâ! I

1 Prămle

Loterie de classă reg. ung. privii, 
oferă cele mai bogate șanse de câș
tiguri. Se începe acuma din nou. Din 

100,000 losurî 50,000 
se scrteză cu câștiguri in bani, așa-dăr ju
mătate din losurî trebue să câștige conform 
specificărei alăturate.

Nici o loterie din stiăinătate nu 
are câștiguri așa de mari, ca loteria 
de clasă ung.

Cel mai mare câștifii cas favorabil
Un milion corone.

„ 12.—

1.50
3-
6 -

I

S

Brașov, Tergul finului I¥r. 3®
Acest stabiliment este proveqLut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putâ esecuta ori-co 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJLTZFTE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRĂMEELEGANTE,

BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AJVOfTLIfil.

Comandele eventuale

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurL 
^ZÂZ_a_ZT’“‘C7 ZcZ.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

(Sotl/vc/X/la., in lolă măzlmea-

ÎAWI BQMIWâLl, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

p RESTAURANTE.

PREȚURl-CURENȚf ȘI DIVERSE
BILETE DE INMORMENTARI.

se primesc în biuroulH tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, eta- 

giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la 

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

31
67

3
£32
763

1238
90

3960 
4&OO

50 
3900 
2900

In total vin treisprezece niilio- 
ne fi® 9,90 O corone la sortiră.

lntrega întreprindere e pusă sub su- 
praveghierea statului.

Prețul original al losurilor de clasa I, 
e stabilit după plan :
pentru o optime C/8) fi. —.75 său cor. 1 50

n
r* 
n

seu pe lângă trimi- 
Liste oficiose se es-

un pătrar (74) „ 
o jumătate C/2) „ 
un întreg (%) „ 

se trimet cu ramburs 
terea înainte a sumei, 
pedeză după tragere. Planuri oficiose gratis.

Ne rugăm ca comandele de losurî ori
ginale a se trimite direct la noi păiaă, în

28 Octomvre a. c.

casă de bancă
Budapesta, V. Waitwilj 4|a.

P i 1 i n 1 n ■ J nr. fii.rllldlo.) îmsabetlu-ing „ 54.
Multe și f6rte mari câștiguri am sol

vit noi prea stimaților noștri cliențl ăi anu
me în timp scurt peste trei milione 
de corone.

Scrisore de comandă de tăiat.

Domnului T @ R O K & O-, Budapest
Binevoiți a trimite ............... Losurî originale clasa I. a Loteriei de clasă
ung. împreuna cu planul oficial.

Suma rln fl f a se iua cu ramburs, ur- 1 (Ce nu convine;
‘.................I meză cu mandat postai, j se ștergeți).

Qazeta Transilvaniei" cu numărul ă 10 11. se vinde 
la librăria Nic. I. Cwreu și la Eremîas Hepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


