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Asasinii înaintea juriului.
Sunt patru fiile de când s’a înce

put procesul asasinilor bulgari înain
tea Curții cu jurați din |Bucuresci. 
Precum era de prevefiut desfășura
rea acestui proces este urmărită cu 
cel mai mare interes de toți Românii, 
ba și de străinătate, și mai ales în 
acele părți unde tbte mișcările din 
Orient sunt urmărite cu multă aten
țiune.

Atâta s’a scris despre descope
ririle făcute în decursul instrucțiu- 
nei, publicându-se tot-odată în urmă 
și tote actele ce au premers per
tractării procesului, încât se credea, 
că desbaterile înaintea Curții cu ju
rați nu vor mai destăinui nimic în- 
afară de ceea-ce s’a făcut cunoscut 
și că nu se vor mai ivi momente 
nouă sensaționale,

Acâstă credință nu s’a arătat 
justificată. Deja în aceste prime (file 
ale desbaterilor Curții cu jurați, — 
care sunt socotite, că vor dura cel 
puțin fiece fiile — interogatoriile 
acusaților au oferit momente nouă 
interesante și de mare importanță, 
îndeosebi în ce privesce complotul 
urzit de Sarafoff și soți în contra 
vieții Regelui României.

Pănă acum pressa bulgară vor- 
bia cu ironiă despre descoperirea 
unui complot contra Regelui Româ
niei, înfățișând totul ca o poveste, 
o fantasmagoria a judelui de instruc
țiune din Bucurescl. Acuma însă 
deja după răspunsurile date de acu- 
sații Miteff și Carambuloff și îna
inte de luarea interogatoriului lui 
Nicolae Bogdanoff, omul de încre
dere al lui Sarafoff, care a fost su
fletul complotului, s’a dovedit în mod 
neîndoios nu numai că a fost pusă 
la cale în adevăr acea conjurațiune 
contra Regelui, dâr că ea s’a urzit 
în nisce împrejurări forte agravante 
pentru cei implicați în acâstă crimă. 
Dâcă încercarea de atentat n’a reu

șit, a fost a-se mulțumi numai unei 
întâmplări norocose pentru suvera
nul român și pentru țeră.

Miteff, care a încercat să nege 
ceea-ce a mărturisit despre amintitul 
complot în decursul instrucțiunei, a 
fost desarmat de Carambuloff, care 
a dat pe față planul întreg al com
plotului în modul cel mai detailat 
și cu atâta sinceritate, încât Miteff 
s’a văfiut constrîns se înceteze cu 
negarea și să recunâscă cele mărtu
risite la instrucțiune. Carambuloff a 
declarat, că atât Pop-Arsoff cât și 
Miteff i-au spus in închisore, că „ma
rele secret11, pe care-i era frică să 
nu-1 denunțe Trifanoff, a fost planul 
pentru omorîrea Regelui Carol.

Acum iese clar la lumină, de 
ce justiția română a cuprins în 
același proces ambele asasinate să- 
vîrșite de Bulgari pe teritoriul Ro
mâniei, și chiar în capitala ei, contra 
lui Fitowski, și câte-va luni dup’a- 
ceea contra profesorului Mihăileanu. 
Era o legătură strînsă între făptui
torii acestor crime, era chiar o or- 
ganisațiă pentru comiterea de asa
sinate politice, conduse de comitetul 
revoluționar din Sofia. Mai mult 
numai din întâmplare și în urma 
unor apucături stângace ale celor 
urmăriți de justiția română, s’a des
coperit mai târfiiu și complotul în 
contra capului statului.

Astfel a succes dibăciei instruc
țiunei, conduse de judecătorul I. Flo- 
rescu, de-a stabili esistența uuui sis
tem întreg criminal, care cu ramifi- 
cațiunile sale era aprâpe să se es- 
tindă peste tâtă România, dâcă asa
sinarea lui Mihăileanu nu ar fi făcut 
lumină, ca și un trăsnet în întunere- 
cul nopții, asupra uneltirilor secrete 
bulgare.

Din tote răspunsurile și decla- 
rațiunile făcute înaintea curții cu ju
rați însă mai reiese un fapt, ce nu 
se mai pâte nega și care este sdro- 
bitor pentru stăpânirea bulgară, care 

a tolerat și tolerâză ast-fel de agi
tațiuni criminale ale supușilor săi, 
faptul, că autorul intelectual al tu
turor răutăților și crimelor acestora 
este însuși Sarafoff, căpetenia „înal
tului comitet secret0 din Sofia.

Este forte bine, că guvernul 
bulgar a trimis pe un judecător dela 
curtea de apel din Rusciuk și pe 
vice-președintele tribunalului din So
fia, ca se fiă de față și să urmărâscă 
desbaterile procesului asasinilor bul
gari, ce decurge acum la tribunalul 
Ilfov.

Ei pot — presupunând, că vor 
avă și bunăvoința de lipsă — să se 
convingă nu numai, ci se constate 
chiar, că afacerea cu comploturile 
n’a fost numai o invențiune a „fan
tasiei aprinse românesc!0, ci este un 
trist adevăr, rușinător și desonorător 
pentru Bulgaria.

Călătoria lui Kriiger.
Din Suez sa telegrafâză, că vasul de 

răsboiil „Gelderland11 a sosit alaltăerl acolo. 
Nimănui nu i-s’a permis intrarea în cabina 
lui Kruger. Președintele nu s’a arătat de 
loc. După spusele ofioerilor corăbiei sănă
tatea lui Kiuger este mulțumitore. El are 
apetit bun și dârme bine. A sosit la Suez 
un delegata! comitetului, care arangâză ser
bările în onârea lui Kriiger în Marsilia. 
Direcția, ce o va lua vaporul „Gelderland0 
nu e cuuosoută înoă. Vaporul aștâptă or
dinele în Port-Said, unde va lua cărbuni. 
In portul Dar-Es-Salam lui Kriiger i-s’au 
făcut ovațiunl.

*

Sosirea lui Kriiger în Marsilia este 
așteptată pe Marția viitore. Pentru primi
rea bătrânului președinte s’a constituit nn 
comitet, oare face pregătirile cu ajutorul 
mai multor reuniuni patriotice și militare. 
Când vasul de răsboifi „ G elder land* va în
tră în port, musicele militare vor intona 
marșul bur și în sunetuTaoestuia Kriiger va 
merge pănă le „Hotel Noailles0. După ;so- 
sire se va da un prânfi de gală, apoi se 

vor primi deputațiunile. Stradele pe unde 
va trece trăsura președintelui, vor fi pavoa
zate și pe diferitele edificii se vor arbora stin
darde francese și bure. La banchet primul 
toast îl va ținâ Dr. Lcgds.\ Mai multe orașe 
mari, între cari Touluse, au anunțat, că se 
vor representa la sărbările în onorea lui 
Kriiger.

AdmiralulRessow comandantul marinei din 
Marsilia, a oerut instrucțiuni dela guvern 
cu privire la atitudinea de observat față cu 
Kriiger. Se fiice, că guvernul frances și bel
gian numai în acel oat vor considera pe 
Kriiger oa călător incognito, dâoă Anglia 
le va face cunoscută oficial pănă atunci 
anexiunea statelor bure.In oașul acesta Krii- 
ger ar putâ să fiă primit numai oa per- 
sdnă privată și în astfel de împrejurări el 
va călători în Olanda.

*
Din Paris se telegrafâză, oă toți mem

brii oomisiunilor pentru primirea lui Kru
ger se vor aduna în portul din Marsilia 
pentru întâmpinarea acestuia. Din port Krii
ger va merge la otel, unde i-s’au aranjat 
24 odăi și 8 saldne mari. Marți după 
amiafil vor fi festivitățile de bineventare, 
atunci Kriiger va fi invitat la banohetul dela 
„Chateau des Fleurs0.

Kriiger va rămâne în Marsilia numai 
o di. El va pleca la Paris c’un tren special 
și va ajunge acolo Joi după amiafil. Na
ționaliștii și monarohiștii din Paris îșl dau 
totă silința să aranjeze unjmers triumfal 
lui Kriiger. Republicanii și sooialiștii au 
decis să nu partioipe la sărbările de primire.

*
In Londra a produs penibilă impre- 

siune o telegramă de felicitare pe oare clu
burile irlandese au trimis’o lui Kriiger. 
In telegramă se fiice între altele:

„Din adâncul inimel simpatisăm ou 
d-ta și poporul d-tala și dorința nostră cea 
mai ferbinte este să-ți suooâdă a oonvinge 
pe națiunile străine și guvernele lor despre 
dreptatea oausel vpstre și .prin aoâsta se 
împedecațl, ca Anglia s& cuteze a încerca o 
nouă întreprindere de bandit în contra patriei 
vosire. Plutoorația englesă este singura causă 
a inimicițiilor; ea este oausa și a oertelor 
continue dintre două popâre aceeași rassă0.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Fântâna cu găletă.
Traducere din I. germană, de Victor V. Popescu.

— Fine —

In dimineța fiilei următâre d’abia se 
crepâ de fiiuă și eu eram deja în grădina 
oimiterului, dâr nu avui nici o plăcere la 
privirea aoestei posițiunl romanțios, amo
rul și nerăbdarea mă lănțuiseră cu totul. 
Cu nerăbdare crescândă număram sferturile 
de ceas, cari treoeau fârte greu; să făcu 
la oincl, jumătate la șâse, în turnul biseri- 
oei trăgeau clopotele oa să anunțe a doua fii 
a jocului de pasiune. După-ce mai trecu^o 
jumătate de oră mai veniră câțl-va diu vi- 
sitatorl, oarl se sculaseră de diminâță, pen
tru a-se preumbla prin grădina oimiterului, 
dâr drăgălașa mea Ninon nu era p’acl. Nu
mai mănușa ei, pe care o simțisem la piept, 
mă reținuse dela o desperațiune totală.

Iu urmă mă mai ușura un cuget: Ni
non înoă nu sufere mai puțin ca tine ; despo
tul de bărbat nu-i permite să iasă, și săr
mana trebue să zîmbescă și să arate mul

țumire, pe când inima ei se topesce de 
dorul tău.

Eu alergai aoasă, spre a afla acolo, 
dâoă colonelul nu s’a dus dimpreună ou da
mele la dejun. Nu putui face ait-ceva, de- 
oât să aștept pănă mi-se va da ooasiune, de 
a întâlni pe Ninon singură. Nu avui mai 
mult timp, decât să bău întru’unul din res
taurante o câșcă de oafea și să mă grăbesc 
la teatru, oăcl era deja cătră opt.

Trebue să reounoso, că eram mai mult 
deoât distras, așa înoât nu am putut vedâ 
mult din interesanta produoțiune, căol pri
virea mea se ’ndrepta mai puțin spre bină, 
decât spre pălăria galbină-auriă. Drăgălașa 
damă ședea între colonel și mioul Anatole, 
mama dânsei ocupase loc de cealaltă parte 
a copilului.

Ninon nu se întorsese nici o singură 
dată, părea ou totul cufundată în observa
rea piesei. Dâr eu eram cu totul oonvins, 
oă nici ei nu-i făcea vre-o plăcere strălu
cirea costumeloi- și a deoorațiunilor, și că 
numai tiranul de bărbat era oausa, că nu 
se pută interesa de mine.

In fine bătu âra două-spre-fieoe; partea 
întâifi se înoheie ou prinderea lui Christos 
în grădina Olivilor și mulțimea privitorilor 

se ’ngrămădi spre eșirl, ca să folosâscă oare 
de oare mai bine pausa de-o jumătate de 
dră. Eu m’am simțit forte reținut. Cu mare 
ostenâlă d’abia am putut da de Ninon și 
dela distanță am urmărit familia oolonelu- 
lui, pănă în sala de mâncare a restauran
tului „Paradis0.

îmi succese să ocup un loo ohiar la 
aceeași masă, dâr mai mult nu am putut 
ajunge. Ninon se uită, de vre-o oâte-va ori 
la mine, mi-se păru că a fost făcută atentă 
asupră-ml de micul Anatole.

Dâr alt semn despre dulcea învoială 
dintre noi n’am putut observa, deoât pu
țină rosâță în față-i

O, neferioitul aoela de colonel. 1 Nu 
i-așl fi dorit alt-ceva, decât, ca bucata de 
oarne ou oare să trudea tăindu-o să fi 
fost otrăvită.

Bătând jumătate la două, toți se gră
mădiră din nou spre teatru.

Partea a doua a producțiunei îmi de
veni un martiriu. Când veni scena Golgothei, 
văfiui pe Anatole durmind în brațele mamei 
sale, dâr nu era de mirat, oăol și mioul 
ștrengar era obosit, ea cea mai mare parte 
a publicului.

Cătră jumătate la șâse răsună oânte- 

cul de înoheiere al dramelor și teatrul ră
mase gol. Văfiui pe colonel duoându-șl pe 
brațe oopilul, oare durmea înoă. Dâr acum 
am renunțat de a-i mai urmări soția. Sciam 
înoătrău se vor îndrepta, și nu- aveam nici 
un soop de-a mă apropia de Ninon cu 
succes.

Eu speram numai, oă ea va folosi tă
cerea nopții spre a-ml oomunica noutăți 
mai detailate. Dela âmenii diu restaura- 
țiune aflasem, oă oolonelul s’ar fi esprimat, 
oă va întreprinde o escursiune la un sat 
din împrejurime.

Eu mi-am petrecut timpul în reBtau- 
rațiune pănă-oe a întunecat, și după aoeea 
m’am îndreptat oătră oasă.

Par’ oă am fost trăsnit de fulger când, 
intrând în odaiă, găsii șefiând aici pe oo- 
lonel.

Când mă văfiu, sări în picidre întâm- 
pinându-mă ou grabă.

— „D-ta ești d-le Rys, funcționar mi
nisterial ?“ mă agrăi el servindu-se de-o 
bună limbă germană.

Eu am reounosout printr’o înclinare.
— „Domnule, eu îți oer o esplica- 

țiune, o esplicațiune urgentă asupra aoes
tei proceduri obraznioe!0
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Procesul asasinilor bulgari.
BucurescI, 1 (14) Noemvrie.

A treia ședința, oe s’a ținut, a fost tot 
așa de bine visitată de publio ca și cele 
premergătore. Dintre corespondenții clare
lor străine s’au presentat astăzi pentru prima 
oră raportorii lui „Berliner Tageblatt14, 
„Berliner Borsen-Zeitung44 și „Neues Wiener 
Tageblatt14. Fotograful Spirescu șl-a pregă
tit deja aparatul pentru a-1 faoe să funo- 
ționeza la deschiderea ședinței, oare a ur
mat la 12 6re și 15 inin. Președintele or 
două să se întroduoă în sală acusații. Mem
brii juriului ocupă locurile lor. Președintele 
face să i-se dea un soaun acusatului Nioola 
Bogdanoff, oare este infirm.

Curtea reia interogatoriile acusaților.

Interogatoriul lui Nicola Miteff.
Președintele îl întrebă (prin interpret) 

cu ce misiune a fost el însăroinat de Sa- 
rafofî ?

R. N’am fost însărcinat de Sarafoff, dâr 
după întrunirea ținută în Sofia în contra 
agitațiunilor Turoilor în Macedonia și a 
purtării lui Fitowski, spion turcesc, Sara
foff m’a chemat și mî-a <jis, oă Fitowski 
trebue să fie asasinat, ca să se dea o sa
tisfacția opiniunc-.i publioe.

I. Când s’a luat daoisiunea de a ucide 
pe Fitowski și cine a lnat’o ?

R. Asasinatul lui Fitowski a fost de
cis de popor într’o adunare publică.

I. N’ai luat parte la întrunirea intimă 
ținută la Sofia la hotelul „Constantinopol“ 
și la care au luat parte și Sarafoff și Boioiu 
Ilieff?

R. Am luat parte.
I. Cum v’ațl întâlnit în aoest hotel ?
R. Am fost chemați de Sarafoff, care 

după-oe ni-a spus să mergem în Rusciuc, a 
dat lui Boioiu un topor pentru a asasina 
pe Fitowski.

Acusatul reounâsce, că a primit 150 
franci dela Sarafoff ca și o sorisore adre
sată d-lui Ivan Stoianoff, care, 4Ica> ©ste 
comisionar la Rusoiuo și nu ofițer. Am so
sit, die*3) 1& Rusciuc la 4 6re d. a. Sorisd- 
rea i-am predat’o lui Stoianoff în diua ur- 
mătdre. Acesta ll-a spus : mă voiu informa 
de personă și o voii! designa.

Acusatul nâgă, că a cunoscut la Rus
ciuc pe oăpitanul Popoff. Adauge, că după 
ce a stat 4 cl'le în Rusciuo, Stoianoff ll-a 
spus, că Fitowski a plecat la Buouresol.j

Presidentul oonstată, că la instrucțiune 
acusatul a susținut mereu, că Stoianoff e 
locotenent în armată, âr acum afirmă alt
fel. Justiția posede însă scrisori dela aoe- 
lașl Stoianoff', care sunt subsorise: Lo
cotenent Stoianoff. S’a constatat mai de
parte, că aousatul a primit bani dela locot. 
Stoianoff; ouponul dela mandatul postai e 
anexat la dosar.

I. Ți-s’a dat vre-o sorisore cătră oine- 
va în BuourescI?

R. Nu mi-s’a dat nici o sorisore. Ni-s’a 
spus numai, că vom găsi în BucurescI pe Tri- 
fanoff, care ne va designa persona lui Fi

towski, ceea-oe a și făcut, dând brațul lui 
Fitowski, pe oând Boioiu Ilieff trebuia să 
comită orima, după oum hotărîsem împre
ună cu Trifanoff îndată ce l’am aflat in 
societate cu Carambuloff și G. Theodoroff.

Acusatul spune în oe oircumstanțe s’a 
oomis orima, nâgă însă, că a fost de față ; el s’a 
despărțit de amicii săi și s’a dus la hotel, 
unde avea să se întelnâscă cu Mitu Stoiceff.

I. Ai primit când ai pleoat din Sofia 
un alfabet secret dela Sarafoff?

R. Nu!
Președintele îi dovedesce, că la ins- 

truoțiune a cjls, c& a primit un alfabet con
vențional.

Acusatul nâgă din nou, recunosce însă, 
oă Ioonomoff i-a trimis o scrisâre prin 
Carambuloff în înohisore, oare era cifrată.

I. Cine a desoifrat’o?
R. Ioonomoff, dela oare am primit și 

oheia cifrei.
Acusatul reoundsce, că a scris o sori- 

sâre cifrată pe nisoe foi de hârtia de ți
garetă. Aoâstă scrisâre a fost adresată Ha- 
gedinei la Sofia, care trebuia să o dea lui 
G. Petroff, vice-președintele unei societăți 
aternătore de „înaltul comitet seoret“. I-se 
presentă o scrisâre aousatului, oe a soris’o 
după oifrarul lui Ioonomoff, în care vor- 
besce rău de Trifanoff și oere bani și altă 
scrisore, în oare Miteff anunță oomitetului 
din Sofia, că Trifanoff a tradat și oă sunt 
perduțl. Asemenea i-se arată o sorisâre tot 
cifrată sorisă de Kovaoeff, seoretarul comi
tetului din Sofia, în care îndâmnă pe Mi
teff și pe ceilalți să ia tâte măsurile spre 
a se scăpa de Trifanoff. In acâstă scrisore 
Kovaceff le dă și alte instrucțiuni, cum să 
se apere la jurați, în oas oând va fi său 
nu omorît. Trifanoff să ia de apărători pe 
foști miniștri, să n’aibă grije de judecată, 
căci cei cari îi vor judeca, sunt nesce mă- 
măligarl (Risete în public și pe banca ju
raților).

In fine proourorul general, câțl-va ju
rați și apărătorii mai adresezi întrebări 
acusatului, âr la ârele 2 și jum. se sus
pende ședința. La redeschidere urrneză in
terogatorul lui Mitu Stoiceff și acela al lui 
Christu Carambuloff.

In decursul interogatoriului lui Boioiu 
Ilieff, d-1 jurat Dr. Viotor Babeș a pus 
aoesbuia întrebarea, dâoă a fost maltra
tat în înohisore și la instrucțiune ? Ilieff 
a răspuns o’un hotărît nu ! Astfel a cons
tatat, oă mărturisirile lui nu s’au obți
nut prin mijlâce neiertate, cum susțineau 
unele cj’are bulgăresol, calumniând justiția 
română, oi de bună voie și în totă liber
tatea.

*
Ședința de eri, 2 Noemvrie st. v., 

a fost una din oele mai interesante, căci 
s’a făout interogatorul aousatului Alexan
dru Trifanoff, președintele comitetului se
cret bulgar din BuourescI. Depunerile lui 
au produs sensațiune în publio, deși era 

cunoscut rolul oe l’a jucat și relatiunile lui 
ou Boris Sarafoff.

Trifanoff descopere între altele pu
nerea în lucrare a atentatului plănuit oon- 
tra Regelui României și oum Sarafoff a 
fost o cp la BuourescI pentru scopul acesta, 
și imediat după depărtarea lui l’a numit 
pe Trifanoff președinte al comitetului se- 
oret din BucurescI.

*

Arestări de Bulgari.
Poliția Capitalei a fost eri într’o mare 

fierbere. Faptele petreoute pănă acuma, o 
îndrituiau să" orâdă, că Bulgarii sunt ca
pabili de orl-ce, și de aceea s’au luat tote 
măsurile de siguranță.

Stă ce i-se raportâză „Universului :
Poliția din Giurgiu telefonâ. poliției 

din BucurescI, că un Bulgar, care pare sus
pect, s’a uroat în tren și a pleoat spre Bu
ourescI. Odată cu acâsta s’au dat și sem
nalmentele Bulgarului.

S’au trimis numai deoât agențl la 
gara Filaret și asâră, oând a sosit tre
nul din Giurgiu, Bulgarul fu arestat. El se 
numesoe Dumitru Jifko, face parte din co
mitetul revoluționar și venia din Vidin.Ca 
să motiveze venirea lui aci, avea nisoe lin
gurițe de argint și batiste scumpe, cpoend, 
oă e negustor și că se duoea la Craiova.

Cam în același timp alte arestări se 
făcură la palatul justiției. Bulgarii arestați 
sunt: Cristu Siminoff și Gheorghe Mari- 
noff, cari au venit dela Rusciuo direct la 
palatul justiției.

S’au mai arestat de-asemenea tot la 
palatul justiției, Costa Niooloff și Teodor 
Batenbeiski. S’a dovedit deja, că acesta 
din urmă e membru în comitetul revolu
ționar.

Poliția a mai arestat pe un Bulgar 
Stoifoff, venind din Rusciuc. Asupra aces
tuia erau bănuell să nu fiă un ofițer tra
vestit.

Tot eri s’a mai făcut o altă arestare 
forte importantă. In interesul instrucției 
însă suntem nevoițl pentru moment, să nu 
destăinuim nimio.

SOIRILE DI LEI. •
— 3 (16) Noemvrie,

Festivitate școlară și parastas. 
Luni în 6 Noemvrie v. a. o. <jiu& ani- 
versară a împărătesei și Reginei de odi- 
niâră Blisabeta, se va servi un parastas 
solemn la biserioa Sf.-lui Nicolae din 
ScheiQ (9 și ]/2 ore a. m.), la oare vor 
participa, tâte șeâlele române centrale din 
Brașov. înainte de parastas, precis la 9 
ore dimintila, d-1 direotor al șodlelor medii 
Virgil Onițiu, va rosti un discurs ocasional 
in sala festivă a gimnastului, în fața ele
vilor, a profesorilor și a publioului parti
cipant.

Alegere de preot s’a făcut în Ve- 
neția-inferioră Duminecă în 4 Nov. n. c. 
Ea a fost a doua alegere și a fost, după 
oum se vede, strajnică de tot. Despre de
cursul ei ni-s’a trimis o corespondență din 

care amintim numai atât, că dintre doi 
candidați unul a primit abia patru voturi, 
âr celaMb 122. O diferență așa mare a 

: voturilor primite de oandidațl, rar se în
tâmplă la o alegere. Și în cașul de față 
strălucitul suooes al unuia și căderea de- 
săvîrșită a altuia va face lumea să crâdă, 
că numai prin mari presiuni s’a dobândit. 
Altfel nici nu putea avea sens străjuirea in 
biserică a celor patru gendarmt, înafară de 
primar, notar eto. De e drept, oe se spune, 
atunol e greu de înțeles, cum s’a putut 
să se tolereze în interiorul bisericei 
române cei patru gendarmi în pre- 
sența protopopului?

Țarul bolnav de tifus. Din Peters
burg sosesoe grava soire, că Țarul Nicolae 
al Rusiei, despre oare se cjioea, că e bolnav 
de influență, sufere de tifus abdominal. 
Acum se dau buletine cȘLnioe despre 
mersul bâlei. In buletinul de alaltăerl se 
oonstată, oă cursul bolei e de-ooamdată 
normal. — Familia Țarului s’a retras încă 
de mult din Petersburg în Livadia. Munca 
încordată a Țarului l’a cam slăbit și voia 
să-și caute în mijooul familei liniștea do
rită. S’a plănuit ca familia Țarului să ră
mână în Livadia pănă pe la sfârșitul 
anului, fiind-oă Țarevna e în stere bine
cuvântată. Pe când Rusia întrâgă plutea în 
speranța, că Țarevna va da nascere unui 
moștenitor, âtă că acum de-odată o mare 
temere și îngrijire a cuprins’o din causa 
îmbolnăvirei' Țarului.

D-1 V. Gr. Borgovanu, directorul 
școlei normale de institutori și învățători 
din Bârlad, a înoeroat o crudă lovitură: 
Fiiul său, Andretii, profesor de musică, a 
suoombat unei bole de laringe, de care 
suferia încă de mai mult timp. Tînărul 
Borgovanu — cum ni-se sorie din Bârlad 
cu data de eri, 2 (15) Nov. — avea un 
estra-ordinar talent musical și actualmente 
petreoea în Lipsea pentru studii artistioe 
mai intensive. înmormântarea a avut loo 
la 2 (15) Noemvrie o. Adresăm întristatului 
părinte și întregei familii sincerile nâstre 
condolențe!

Pentru masa studenților români 
din Brașov au mai intrat: a) dela dnii; 
L. Nastasi 2 cor., Dr. I. Bunea 2 cor., D. 
Lupan 2 oor., A. Bârseanu 4 cor., Dr. Ios. 
Blaga 2 cor. și D. Făgărășanu 2 cor. b) 
Institutul de credit și eoonomii „Furnica* 
din Făgăraș a trimis 50 cortine pentru masa 
studenților. — Primâscă nobilii donatori 
cele mai vii mulțămite. — Direcțiunea 
șodlelor.

Gimnasiu de stat în Turda. In șe
dința de alaltăerl a dietei venind în des- 
batere adresa comitatului Turda-Arieș în 
care cere înființarea unui gimnasiu de stat 
în Turda, a luat între alții ouvântul și 
Francisc Koss<dh. In numele partidei sale

țiioând acestea îmi ținu înainte o bu
cățică da hărtiă mototolită, în care cu 
grâză am reounosout epistola, prin oare 
i-am fost dat Ninonei un rendez-vous în 
grădina oimiterului.

— „In adevăr, d-ta ai scris acâsta, și 
— oătră soția mea ?“

— „Văd, oă d-ta soii totul“, disei eu 
fiind pregătit. „Bine, nu trebue să discu
tăm mai departe. Eu vă voiîî da orl-ce sa- 
tisfaoțiune dorită. Der te rog numai să nu 
învinuesol pe soția d-tale în urma acestei 
întâmplări. Ea este nevinovată 1“

— „Pentru acâsta nu-mi trebueso es- 
plicațiunile d-tale, domnule ! Ninon te con
sideră de un adevărat nebun. Dâr ași vrâ 
să sciu cum vii la impertinența, de-a în
trebuința copilul meu ca mijlocitor al co
respondenței D.-Vostră?“

— „Cum?" — Trebue, oă în aoest 
moment nu am fost așa de spirit oa de 
bbioeiă, oăol fața Francesului se luminâ, 
urmând:

— „Soii, unde am găsit epistola și o 
mulțime de bombâne, ou cari ați mituit 
băiatul ? In buzunarul lui Anatole, oând 
l’am dus adinâorea să se culoe. El dioe, 
oă domnul de jos s’ar fi jucat ou el eri 
sâră la ferâstră de-a „fântâna ou gălâtău.

Atunol căcjui pe un scaun, respirând 
greu. întreg adevărul mi-se arăta. O, fan
tasia mea ! Credeam, oă se aliază două inimi 
și în adevăr m’am jucat ou un copil de 
șese ani de-a „fântâna cu gălâtă“. Ah! — 
credeam, că se ’nebuneso nu alta.

Uimirea mea îl impresiona grozav pe 
colonel, el erupse în rîs. După aoeea ne 
înțeleserăm în grabă.

— „Da, spuneml d-ta, credeai îu ade
văr, oă aceea e soția mea?14

— „Dâr, rogu-te“ cjisei murmurând, 
„eu — eu credeam, că domna este numai 
singură acasă, și fiind-oă te-am văcjut eșind 
cu sdora d-tale. ..“

— „Ce socră? pe cine înțelegi d-ta 
prin acesta ?“

— „Mama soției d-tale, ou oare te-am 
vătjut eri..

Bărbatul m’apucâ aspru de mână și 
<jise apoi zimbind : „Ia ascultă, acum încep 
să mă luminez. Aha! Asta nu e rău. D-ta 
ai oreejut, că sora nevestei mele este Ni
non — tînăra văduvă ou pălăria galbenă 
de paie — nu-i așa? Domna Bertha Pol- 
linger ?u

— „Bertha Po-Pollinger?! Dâr dă-ml 
voiă, d-le oolonel...“

— „Ce? Da, înțeleg! D-ta consideri 

numele meu de-un titlu. Nu, d-le, eu nu 
sunt soldat, poftesce carta mea de visită !u 

„Francois Colonel, profesor de limba 
franoesă", cetii eu ou mare mirare, âr mai 
jos: „Viena I, Kărntner Strasse, 112“.

— „Oum, d-le, d-ta ești din Viena? 
Sigur, nici nu ești Frances?"

— „Frances sunt, dâr deja de trei- 
deol de ani staționez în Viena și sunt în
surat cu o Vienesă14.

îmi venea să-mi dau capul de păreți 
și recunoscui in presența profesorului, că 
sunt cel mai mare măgar al secolului. Dâr 
după aceea o rază de buouriă mă reînvia.

— „D-le Colonel! D-na Bertha Poliin- 
ger e văduvă? atunci pot spera că... Scri
sorile adresate Ninonei vor mai ajunge ore 
la locul destinat?“

Colonelul zîmbi. „Asupra acestora nu 
pot hotărî nimica. Dâr adresâză-te îndată 
cătră cumnata mea — sâu te geneză pote 
micul blamaj ?“

— „Niol decât!14 răspunsei eu, „cu 
mult mai bine îmi convine acest blamaj, 
decât... Te pot asigura, că acuma sunt bun 
buouros, că s’a jucat Anatole al d-tale de-a 
„fântâna cu găleată14 și că n’a fost d-na Pol- 
linger, oare a primit ușurările inimei mele14.

— „Dâr ce, ea durmea în odaia de 

alături, simțindu-se obosită de voiaj, âră 
copilul meu se juca la ferâstră spre a-se 
distra11.

— „Te rog, să mă recomanzi dame
lor, ca să le pot clarifioa în acâstă Ges
tiune; afară de asta am să-i dau o mănușe 
cumnatei d-tale, cu care s’a jucat voinicul 
ei nepot.14

După o oră m’am reoomandat dame
lor oa compatriot și — adeverul spuuând 
— rîcjend am primit ertare pentru pros
tia mea.

Când eșirăm a doua c|i la preumblare, 
eram ce) nai bun amic ou așa de mult 
urîtul Colonel și mi-se părea, că Berthei 
Pollinger încă nu-i displăcea societatea 
mea. Apropierea nostră deveni din cj> în cji 
mai intimă — și cred, oă încă în iârna 
acâsta vom trimite anunțurile de logodnă.

Că n’am văcjut nimica din joourile de 
pasiune, nu-mi pare rău, cu atât mai puțin 
regret, că ml-am propus, oa în anul 1900, 
câud va fi sesonul următor al jocului de 
pasiune, să merg desigur la Oberammergau 
dimpreună ou soția și cu vre-un prințișor, 
care va fi atunci cam de etatea lui Ana
tole, cu care m’am jucat așa de frumos 
de-a „fântâna ou găleată14. 
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el a recomandat împlinirea oererei, „fiind-că 
tot ce servesce întărirea maghiarismului în 
Ardeal, trebue sprijinit".

Despre condamnații Slovaci, cari 
îșl fao pedâpsa în temnița din Besztercze- 
banya publicase o fbiă din Budapesta nisoe 
minoiunl ou cbrne. Se di°ea, oă bieții „pan- 
slaviștl" țin adunări în înoliisdre, pronunță 
disoursurl „agitatorice" și cjiluio primesc 
ospețl, cu cari unelteso în contra statului. 
Aoeste soornituri l’a îndemnat pe subpro- 
curorul Lang să dedare în comisiunea 
administrativă a comitatului Turoț, oă ni- 
mio nu este adevărat din oeea-ce B’a soris 
despre „condamnații panslaviști", ei sunt 
tratați la fel ou oeilalțl osândiți de rând 
și unicul favor ce li-se face e, că pot să 
se hrănâsoă pe ohetuâla lor și că sunt 
scutiți dels munca mai dură. — Atât ar 
mai trebui, ea după-oe li-s’a dat „favorul" 
sâ se hrănâsoă pe oheltuiala lor, ei să mai 
facă și servioii de slugi.

Milan și Alexandru — împăcați? 
„N. W. Tagblatt" anunță, pe basă de in- 
formațiuni autentice din Belgrad, că regele 
Alexandru și tatăl său Milan s’au împăoat? 
împăcarea e ținută de-ocamdată în secret 
până când afaoerea nu va ajunge înaintea 
Soupștinei, fiind-că împăcarea are anumite 
condițiunl, cari vor da de luoru Soupștinei. 
— Ofioiosa „Srbske Novine" declară însă, 
oă iuformațiunea foiei vienese nu cores
punde adevărului.

Vinderea Acliilleionului. Răpo
sata împărătâsă-regină Elisabeta avea în 
Corfu un strălucit oastel numit Achilleion. 
Lui „Lokalenzeiger" i-se comunică acum 
din Viena, oă acest oastel a fost cumpărat 
de un American pe suma de 800,000 franci.

Femei advocațl. Emanciparea fe
meilor în Francia a mai făcut un pas îna
inte. Din Paris se anunță, că Senatul a 
votat proieotui de lege, care permite fe
meilor, ca în oalitate de advocațl să potă 
avă rol și înaintea tribunalelor. — In statul 
Michigan din America s’a întâmplat însă 
ceva mai mult. Miss Morsie H. Abbott, 
care se îndeletnicii ou advocatura, a fost 
numită procuror de stat.

Tiflis. In Lemberg grasâză de cât-va 
timp tifusul. Până aoum s’au îmbolnăvit 
112 persăne, 36 bolnavi de tifus au fost 
separați într’o baracă.

Hilsner condamnat la morte. După 
■o desbatere, care a durat mai mult de două 
săptămâni, alaltăerl s’a sfîrșit pertractarea 
finală în procesul omorului ritual din Polna. 
Pertractarea s’a făout înaintea Curții ou 
jurați din Pisek. Acusatul ovreu Leopold 
Hilsner a fost condamnat la pedâpsa ou 
morte prin ștrâng, fiind declarat unanim de 
curtea cu jurați de complice la omorul co
mis asupra d-șorei Krusa și Măriei Klima. 
Pe basa acestui verdict tribunalul a con
damnat pe Hilsner la mărte prin ștrâng. 
Hilsner a asoultat sentința zimbind. La 
vestea condamnării publicul aduuat dinain
tea tribunalului a întâmpinat pe advocatul 
Baxa cu strigări de „Slava!" și „Hoch". 
Mari ovațiunl li-s’au făout și juraților. Ca- 
raoteristio este, că după pertraotare apă
rătorul Aurednioek voind să șl închirieze o 
trăsură pentru a merge aoasfi, visitiuj i-a 
răspuns: „Mi-e rușine să iau pe-un astfel 
de om în trăsura mea" și l’a lăsat acolo.

Universitarii români din Clușiu 
învită la serata literară-musioală împreunată 
eu dans oe se va arangia în 22 Noemvrie 
st. n. 1900, în sala hotelului „Central". În
ceputul precis la 8 ore săra. Prețul de în- 
tare: după plao. Venitul ourat e destinat 
în favorul „Casinei române" din loo. Mari- 
nimăsele oontribuirl să se adreseze d-lui 
M. Dobr&an, oassar: (Malom utcza 5 szăm.)

Program-. Cuvânt de deschidere. 1) 
Corul tinerimei; 2) Solo de violină eșec, 
de d-1 Alesandru Simouescu stud. jur.; 3) 
Duet (tenor și bariton) esec. de d-nii Ioan 
Mezin stud. jur. și Onoriu Prădan stud, 
med.; 4) Disertația; 5) Solo de bariton
eseo. de d-1 Vasiliu Meruțiu stud, fii, 6) 
Solo de violină eseo. de d-1 Virgil Pop 
stud jur.; 7) Deolamațiă de d-1 loan Van- 
cea stud. jur.; 8) Corul tinerimei.

Corul e sub oonduoerea d-lui Camil 
Negrea stud, jur.; âr aoompaniările la pian 
le va eseouta d-1 G. Șorban stud. jur.

0 regină salvatore. Faptul, oă Ama
lia, regina Portugaliei, ou perioulul vieții 
sale a soăpat dela înecare pe un) marinar, 
împrospătâză în memoriă oașul când regina 
șl-a soăpat de îneo, din undele rîului Tajo, 
pe însuși copilul ei. De atunci regina portă 
la sine o medaliă comemorativă. Afară de 
acestea însă multe fapte dau dovadă des
pre naturelul curagios, eroic și despre ma- 
rinimositatea reginei. E luoru cunoscut, ou 
oât zel și abnegațiune îngrijesce ea de 
bolnavi fără deosebire de rang și avere. 
Cu ooasiuuea unei preumblări cu trăsura 
pe lângă o pădure, a vădut, că un serman 
tăietor de lemne s’a tăiat rău la un picior. 
Regina numai decât s’a dat jos din trăsură 
și a legat rana muncitorului. Cu o altă 
ooasiuue regina a adus la viață pe o fe
tiță, oare a oăcjut i leșinată pe stradă. De 
altcum regina e un bun medio.

Ce folos de milidne. Este vorba de 
un nabab american, oare nu mai scie nici 
el oâte milidne posedă și ou tdte acestea 
este espus perioulului de a muri de fome. 
Despre John Rochefeler se cjica, oă e cel 
mai bogat om din lume. El are o avere 
mai mare decât averea Țarului, a împăra
tului Wilhelm și a câtor-va capete înooro 
nate J& olaltă. Cu banii săi și-ar pută câș
tiga tote plăcerile și bucuriile ce nu mai 
să pot închipui și totutșl e gelos de muuoi- 
torii săi, cari o’un apetit estra-ordinar îșl 
consumă simpla mâncare. Milionarul ame- 
rioan, care într’o singură c|i are un venit 
de peste 100,000 dolari, este pbte cel mai 
neferioit muritor. Ce folos de milidne, dâcă 
suferiud el de o bolă cronioă de stomac, 
nu păte să ia decât puțin lapte, slăbesce 
di de di, fi este espus periculului de a 
muri de făme.

Nenorocire. O servitore din Făgăraș 
a înoeroat să târne petroleu în lampă, dâr 
oare încă nu era stînsă; petroleul din cană 
s’a aprins esplodând. Nenorocita fată a 
fost oupriusă de flaoărl și arsă grav. La 
țipetele de durere a alergat stăpânul, că
ruia cu greu i-a succes să stingă flaoările. 
Servitorea a fost transportată 1» spital, 
unde între durerdse ohinurl a murit a 
treia di.

Mâncat de porci. Rilele acestea un 
copilaș mio de 8 luni al țăranului Szogybr 
Matyas din Ciuo-Sânt-Mihai (Săouime) a 
cădut jertfă negrijei, mânoându-i un porc 
amândouă pioiârele. Nenorooital copilaș, 
înainte de a-i veni ajutor medical, a 
murit.

Tifon teribil. O telegramă din Hong
kong anunță, oă acolo urmâză să sufle ou 
putere un tifon teribil. Multe năi s’au cu
fundat și sunt sute de viotime.

Din România.
ErI, Joi, s’au împlinit 31 de ani dela 

căsătoria M. S. Regelui ou M. S. Regina. 
Consiliul de miniștri a adresat cu acăstă 
ooasiune o telegramă de felicitare Suve
ranilor.

*

MM. LL. Regele și Regina vor sosi 
în BuourescI Marți, 7 Noemvrie v., spre 
a-șl relua reședința de iârnă.

*

D-1 Luigi Cae^aviUan, președintele so
cietății de binefacere „Umberto-Margherit" 
a Italienilor din România, a primit erl, — 
ca răspuns la depeșa de felicitare trimâsă 
M. S. Regelui Italiei ou ocasiunea aniver
sarei sale, — următdrea telegramă :

„D-v. și oompatrioților d-v. — în nu
mele cărora ați felicitat pe M. S. Regele, 
felicitare, pe care a agreiat’o cu mare plă
cere, — vă transmit mulțumirile Suvera
nului pentru omagiul, care a confirmat M. 
S. ounoscutele d-v. sentimente de afecțiune 
și de devotament". — Ponzio-Vaglia, mi
nistrul oasei regale.

*

Senatul universitar din Buouresol a 
notificat ministerului cultelor, oă a alee pe 
d-1 profesor Onciul în locul d-lui T. Maio- 
rescu decan al Faoultăței de litere.

£

Părintele Naearie, directorul semina
rului oentral, a început lecțwnile de religie 
cu A. S. Regală Principele Carol. Lec- 
țiunile vor continua regulat de 2 ori pe 
săptămână.

*
Consiliul de miniștri a aoordat un 

credit de 13.000 lei, pentru deplina termi
nare a grădinei botanice dela liceul „Traian", 
din T.-Severin; âr pentru esploatarea fer
melor model a acordat un credit de 
52.000 lei.

. *
La Teatrul National Miercuri săra a 

fost deschiderea stagiunei operei române, 
cu opera Petru Rareș, a căreia musioă se 
cjioe oă este în adevăr deliciosă.

*
D-1 sculptor C. Bălăoeanu lucrâză la 

planul unui monument al lui Lascar 0a- 
targiu. Monumentul va fi ridioat pe una 
din piețele principale ale orașului Galați.
.«.i i. *

Soirile sosite la ministerul de interne 
din județele agitate în contra legei țuioei, 
sunt de pretutindeni liniștitore.

In jud. Gorj, liniștea a fost restabi
lită și autoritățile judeoătoresol împreună 
ou d-1 prefect Săftoiu, procedăză acum la 
anchetă în corn. Ciuperoenl.

In județul Mehedinți, unde în oâte-va 
oomune spiritele suut destul de agitate, nu 
s’a produs nici o tulburare. Se speră, că 
operațiunile de constatare să potă fi termi
nate în liniște, în câte-va dile.

Taxarea borhotului s’a întrerupt în 
comuna Ponosele, de lângă Baia-de-Aramă 
(jud. Mehedinți), fiind-oă țăranii s’au opus, 
fără a provoca însă neorenduell.

Tote trupele au fost retrase din co
muna BordeștI (jud. R.-Sărat), unde au 
fost turburări țărăuesol.

Convocare.
„Fondul pentru înființarea unei școla 

române de fetițe din Clușiii" îșl va țină 
adunarea generală ordinară în 24 Noemvrie 
n. 1900 la Orele 10 a. m. în localitatea șeâ- 
lei gr. cat. din Clușih, (strada Jokai Nr. 6.)

Obiectele adunărei vor fi :

1. Deschiderea adunărei prin pre
ședinte.

2. Abdioerea președintelui și alegerea 
noului președinte.

3. întregirea și respectiva înoirea co
mitetului în sensul §-lui 8 lit. a. din statute.

4. Raportul comitetului despre starea 
fondului de pe anul 1892 până în present 
și esaminarea rațiociniului pecuniar de pe 
anul 1899.

La acestă adunare se învită toți mem
brii și sprijinitorii fondului cu acea obser
vare, oă domnii, oarî voeso să aibă vot de
cisiv în adunare, să binevoiâscă a solvi tao- 
sele păna în 22 Noemvrie n. a. e. in
clusive.

Clușiii, din ședința comitetului ți
nută în 11 Noemvrie 1900.

V. Hosszu, Stefan Roșian,
președ, notar.

Dare de semâ și mnlțâmîtă publica.
Valdhid, 14 Noemvrie 1900.

La festivitățile arangi&te cu ocasiunea 
sânțirei bisericei gr. cat. din loc din 4 
Noemvrie a. c., s’a încassat o sumă de 177 
corone și 32 bani. S’a spesat în total 152 
corone și 68 bani, deol resultă un venit 
curat în favorul bisericei de 24 corone și 
84 bani,

Incassarea amintită s’a sporit prin su- 
prasolvirl dela următorii d-nl:

R. D. Dr. Vasile Hossu, oanonic, la 
banchet și săra la teatru 15 cor. D-1 Dr. 
Laday advooat 15 oor. D-1 Stefan Câm- 
pian protopop 10 cor. D-1 Ootavian Smi- 
gelschi profesor 5 cor. D-1 Augur Aurel 
3 cor. D-1 Ioan Pall director de cancelarie 
1 cor. R. D. Dr. Viotor Smigelsohi, cano- 
nio 2 cor. D-1 Basil Smighelschi paroch în 
Sâncel 1 oor. D-1 Dr. Vaier Moldovan 2 
oor. D-1 Iuliu Morariu 2 oor.

Deci prin acâsta tuturor și ou deose
bire suprasolvenților li-se aduce din partea 
subsorisului, oa președinte al comitetului 
parochial, cele mai sincere mulțămirl.

Teodor Borza,
președ. al oomit. parochial.

Literatură.
A apărut Nr. 21 din „Noua Revistă 

Română pentru Politică, Literatura, Știință 
și Artău ou următorul Sumar :|C. R.-Motru: 
— Amânarea orl-eărel soluțiunl în oestiunea 
israelită (După opinia d-lor Teodor Rosetti, 
E. Costinesou, Em. Porumbaru, Take Io- 
nescu, G. Panu ș. a); Sextil Pușoarifl : 
Arta aplicată; Crăsemu Basarabeanu : — 
Săptămâna patimilor ( nuvelă); Kean: Jane 
Lecomte du Nouy; Etn. Grigorovitza: Ro
mânismele în dialectul german al Sașilor din 
Transilvania; N. lorga: Două hotărîrl dom- 
nesol tipărite din seoolul al XVIII-lea.

Mișcarea Literară și sciențifică: H’ara- 
lamb G. Leoca. Suprema forță (piesă în 
patru acte). Nioolae Sulioă: Antropomor- 
fisme și antiantropomorfisme în limba ro
mână ; Const. Gh. Damaschin : Visuri spul
berate (versuri). Notițe bibliografice.

Suplimentul I. conținând Revista Re
vistelor (Albina, Buletinul industrial, Bu
nul econom, Buletinul direcțiuni generale 
a serviciului sanitar, Convorbiri didactice, 
Convorbiri literare, Economia națională, Fa
milia, Gazeta săteanului, L’Humanitâ Nou- 
velle, Lumina, Litteraturblațt, Noii Veac, 
Propășirea, Poporul, România economică', 
Revista ideel, Revista maritimă, România 
Masonică, Revue d'Orient, La Tradition).— 
O propunere de anchetă. — Viitorul con
gres al pet.roliseiior în România. Suplimen
tul II. coținând: O Duminecă la țâră (nu
velă) de Victor Bogdănesou. — Căsnicia 
(poesie) de Du Midi. — Singurătate (poe- 
sie) de Zoe. — Ocnașii (nuvelă) de M. Rusu.

♦

Antropomorfisme și Antiantro 
pomorfisme în limba română de Nicolae 
Sulică. In limba nbstră scrierile de felul 
acesta suut rare și scrierea acâsta a d-lui 
profesor la gimnasiul român din loc Nic. 
Sulică se distinge nu numai prin conținu
tul său bogat și sistematic, prelucrat după 
stricta metodă sciențifică, ci și prin limba- 
giu său scris la înțelesul tuturor Autorul 
e cunoscut și din scrierile sale folklorice- 
filologice de pănă acum. Cartea ce anun
țăm acum, se pâte procura delaTipografia 
A. Mureșianu cu 40 cr. seu 80 bani (plus

ULTIME SUIRI.
BucurescT, 15 Noemvrie. Din Bel

grad se telegrafeză, că poliția a 
eruat pe Bulgarii Mita și Panaitoff, 
cari au fost arestați, fiind complici 
în conjurațiunea pentru asasinarea 
Regelui României.

Londra, 15 Noemvrie. Lui „Daily 
Mail" i-se anunță din Pretoria cu 
data de ieri, că Botha a comunicat 
lordului Roberts condițiunile pe Jângă 
cari e gata a se preda.

I> E % U & S‘L
Inteligența cânelui. — D. Forel 

semnalâză în „Gazette de Lausanneu, un re
marcabil esemplu de intăligență la câne. La 
începutul verei, gardianul unul hotel iso- 
lat în valea Turturan fu. prins, fiind ou cei 
doi câni ai săi, de un troian și îngropat 
sub zăpadă pănă. la gât. Cel doi câni, în
cercă mai târcjiu să scape pe stăpânul lor; 
văcjend însă, că sforțările lor erau zadar
nice, de-odată parcă se înțeleseră și se re
peziră ca două săgeți în direcția satului 
vecin situat jos, în vale, și unde loouia 
fratele victimei. Accidentul se întâmplase 
pe la prând ; la 1 după amiadl cânii erau 
în sat. Un om, ori cât de repede ar fi mers 
n’ar fi putut seoborî muntele în mai puțin 
de 4 âre. Cele două animale urlară înaintea 
oasei fratelui stăpânului lor pănă ce fură 
audițl; de ore-ce refusau ori oe nutriment 
și orl-ce mângâiere, numai deoât oai din 
sat bănuiră o nenorocire. CâțI-va omeni 
piecară imediat și făcură șepte ore, ca se 
ajungă pănă la hotel, unde găsiră pe gar
dian. Cânii o luaseră înainte, și tdtă vremea 
bU lins fața stăpânului lor. Acesta era le
șinat, îu curând fu desgropat din zăpadă și 
rechemat la viață.

Înălțimea norilor. — După cele 
mai nouă cercetări eciințifice, înălțimea di
feritelor feluri de nori, este urm6țâre» : 
Cirrus, 10.000 de metri; cirrostratus, 900- •: 
cirro cumulus, 8000 : alto-cumulns, 5000 ; cu
mulus, la vânt, 3000, la basă, 1-300 m. : 
strato irumulus 2000 m.; cumulo-nimbus ia 
vânt 2000 și la basă 1000.

Proprietar: Dr. Aurel fâursșianu. 
Redactor responsabil: Srsgo.iu «Ai/a/v
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și mai sus! — 14 metri. — Trimise franco și liberate de vamă! — 
Mostre se trimit imediat, asemenea „Mătase Henneberg" negră, albă 
și colorată dela 45 cr. până la 14 fl. 65 cr. metru. (2)

6. HENNEBERG Falirlcaiit fls mătăsirl (tal al corți g. si r.) ZURICH.
■ ■
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
«îhî Slrașov, 

se pot procura următbrele cărți:
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar mimai pe jumătate, de 
Cum s’uu vândut până acum,

1) Lascar Viorescu, O icbnă a Mol
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acâstă 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 cr., cum s’a 
vândut pănă aomn, este adî numai 2 cor. 
(4- 30 bani porto.)

2) JPoesii de Veronica Micle, regretata 
nosțră poetă. Conține 144 pag. In loc de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-]- 10 b. 
porto).

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

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

5) Originea monedelor (a banilor) de 
M. C. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. Jn loc 
de 1 leu se vinde ou 50 bani.

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

7) „ Vrei s5 te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seri6se și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. 5 b. porto).

Renta de argint austr.............................98.15
Renta de hârtie austr.............................97.60
Renta de aur austr................................ 115.05
LosurI din 1860..................................... 133.66
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.99
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 668.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 663.50
Napoleondorl................................... 19.10
Mărci imperiale germane ... . 147.70
London vista................................ 240.65
Paris vista....................................95.85
Rente de corone austr. 4% . . . 98.45
Note italiene................................ 90.65

Csarsul pSețes Brașov.
Din 16 Novembre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.90 Vend. 18.96 
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 18.88 
Napoleond’orl. Cump. 19.14 Vend. 19.20 
Galbeni Cump. 11.20 Vend. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.75 Vend. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.70 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.—

X
X
X
X

X
X
X

-i -J — r—i i —i—i • —J — ~

pentru scopuri de binefacere militare
-------®o«------

Acesta Loterie de bani 
unică în Austria legal concesionată, 

eaațfa® 18.122 câștiguri în bani gata 
în sumă totală de 418.640 cortine. 

Câștigul principal este

X 
X 
s

X 
X 
X
X

Cursul la bursa din Vâena.
Din 15 Novembre n. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0..................... 114.98
Renta de corone ung. 4%. . • • 90.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% . 119.65 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/2% 99.25 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91 — 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii ...... —.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.—

Analisat de autorități medioale

și aplicat în spitalurl cu mare
sucoes ca medicament exterior g
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vindecă iute și sîgue »-<

Că r-l soldină, Rheuma, Ischias și alte. CL 
CD

<Z) H 
O nd Efectul în unele cașuri este M

CD
cu 6 extra-ordinar, că după o mică O 

c

ce întrebuințare, înceieză durerile 3
O

și la bole învechite. O)
2.

o 3

•’=’« Dureri dinii p -ct- 
pcx

~ a£ a.lîxxă în. 5 zn.in.VLte. •

c
o •-< Prețul unei sticle ou instrucția lolosirei
A g 1 cordnă, calitate mai tare cor. 2.40 “C-b-

C
w Se capătă în tâte farmaciile. g.

8 tn
O Cu posta cu ram bursă sâu după

primirea prețului trimite pro- <1
fl’55- ducătorul p
o

ca WiDDER GYULA, ax. 
o

fl

©
farmacist în S.-A.-UJHELY.

A
Depou principal în Budapesta : în far-
macia d-lui Josef V. Torok Kirâly-uctza p
Nr. 12, și Egger’s farmacia Nador VI. Q

(N Vâczi-Korut 17. — In Brașov : la far-c4 
Th maciile d-lor Victor Both, farmacia tz>

»—1 la „Ursu“, Franz Kelemen, Cari Schus- a

ter, Friedrich Stenner, Alenina Jeke-
■^1 lius. — In Cohalm : farm. Victor Melas.
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200,000 Cortne 111 tani sata-
Pentru plata câștigurilor giuntâză oficiul loteriei c. r.

Tragerea urmeză irevocabil în 13 Decemvre 1900.
Un los costă 4 corone.

Leșuri sunt de vendare: la despărțământul leteriei de stat în Viena, I. 
Riemergasse nr. 7, în colecturile loteriilor. TraficI, la oficiile de dajdie, poște, 
telegraf, și căi ferate, case de sclrmb. etc. Cumpărătorilor de losun se dă 
planul gratis.

—se dosurile se trimit franco. ™—
Direcția oficiului loteriilor c, r. *1

H4L5—io despărțământul loteriei de stat.
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AVIS.
Brânză prospetă de Liptau prima calitate,

ZvXiere o.e
in fie-care c|i

Cârnățeâ ferbinți cu hrean, k
Unt prospet (Theebutter) din Lăptăria Centrală. e

Cărnuri afumate escelente, &
Se Capelă pe lângă un serviciu cu atențiune la ?

E. R. FERNENGEL ț
în Strada Hirșclier, podul Bătușlloi* Ar. \

2-10.1150. *

-v X S-
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potâ face și reîno 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă. Administraț. „Gaz. Trans/
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Sz. 5295-1900. tlkvi.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat.
A iogarasi kir. jârâsbirbsâg, mint tljkonyvi hatbsâg, kozhirre teszir 

bogy a Modorcea Anna vâgrehajtatonak Popa Andreas vegrehajtâst 
szenvedb elleni 272 kor, tbke kdvetelbs 6s jârulekai irânti vbgrehajtâsi
iigybben a sârkânyi kir. jârâsbirosâg) teriileten lev6 Grid kozsegeben
fekvb a grids 196 sz. tljkvben Po pa Andreas Jacob 6s Popa Andreas
George nevân âllo A f a.

357 hrsz ingatlanra 320 kor. 5336 hrsz. irigatlanra 6 kor.
441/3 r w 2 77 6529 77 77 2 77

828 n 75 10 77 6555 77 77 2 77

1086 n 57 28 77 6977 57 77 4 77

1288 n 77 18 77 8749 77 77 6 55

1358/1 w H 2 7? 9098 71 57 48 17

1970 IB 12 77 9100 n 51 118 77

2087 n 75 12 77 9138/3 î? ;; 2 17

2152 w 77 30 51 9195/1 71 77 4 77

2155 M 71 48 15 9308/3 7? 7? 4. 77

2160 . n n 26 5? 9319 n 51 8 >7

2485 Î7 77 22 77 9389 77 71 10 15

2782/5 n 17 6 55 9428/1 51 51 8 57

2784/2 r W 14 71 9578 51 71 40 1,
2787/4 w 5’ 8 5? 10017 5? 24 77

2787/1 n n 10 77 10084 7? 77 32 71

2791/1 n 71 14 77 10140, 10263 71 18
2939 71 55 14 77 10172, 10294 7? 30 17

2965/1 r Î5 88 57 10340 77 71 4 R

3369/1 » 71 2 77 10682 77 71 24 77

3373/1 n 51 8 15 10873/3 71 11 2 77

3388 55 17 10 10890/2 n 71 8 77

3417/1 77 77 6 n 11213,11216 71 4 15

3491/1 55 77 12 d 11221 17 17 4 77

3492/1 5’ 77 36 77 11354 77 77 4 55

3492/3 55 77 38 17 11399 71 77 6 n
3889 55 77 18 77 11448 77 77 4 77

3909 « 18 77 11514 7? n 2 n
koronâban az ârverest ezennel me gâlla pit jtt kik âltâs ârban elrendelte-
tik es hogy a fennebb megjelblt iDgatlanok az 1900 evi Deczember hs
12 ik napjăn delelott 9 orakor Grid kozsegeben megtartando nyilvânos 
ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron al<51 is eladatni fognak.

Arverezui szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/(1-ăt 
kăszpâuzben, vagy az 1881 bvi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal 
szâ.mitott ea az 1881. evi november h6 1-bn 3333. sz. alatt kelt igaz» 
sâgugyminiszteri rendelet 8-ik § ban kijelolt ovadekkepes ertbkpapirban 
a KikuJdttt kezbhez letenni, avagy az 1881 : LX. tbrv. cz. 170-ik 
brtelmeben a bânatpeaznek a birosâgnâl elbleges elbelyezeserbl kiâl1- 
tett s^abâlyszerîi elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaras, .1900. 6vi jnlius h6 2-ău.
A fogarasi kir. jbirosâg, mint telekkonyvi batosâg.

CSA8ZÂR
1157. kir. albiro.

„Gazeta Transilvaniei" cu numerul ălO fii. se vinde

la librăria Nic. L Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

4cor.se

