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„Noua ordme“.
Una din foile mai bine infor

mate despre curentele din sferele gu
vernului Szell, folosind ocasiunea, ce 
i-o oleră închiderea sesiunei a patra 
și deschiderea sesiunei ultime a die
tei, își i-a avântul de a schița situa- 
fiunea de față a „regimului Coloman 
Szell “ și programul seu de acțiune 
față cu viitorele alegeri dietale.

Opera de regenerare — Zi°e 
„Bud. Tagblatt44,—despre care vor
bim, în a cărei serviciu s’a pus 
Szell după căderea lui Banffy, a fă
cut în timpul mai recent în tote di
recțiunile nisce progrese rapide și 
se pbte c|ice aZi cu îndreptățire, că 
noul regim al lui Coloman Szell, în
tru cât s’a^putut în împrejurările esis- 
tente, este stabilit “.

De un an de Z^6 51 ma’ bine 
se tot vorbesce de „opera de rege- 
nerare“ al lui Szell, dâr nu seim cum 
se face, că regenerarea nu se vede 
nicăiri, afară, pbte, dâcă am admite 
dimpreună cu foia goldișistă din 
Arad, că „regenerarea41 se manifestă 
în ultimele numiri de fișpani, înde- 
părtându-se aceia, „cari au întărîtat 
lumea11 și numindu-se persăne44, al „că
ror caracter impune11 în tdte părțile 
bună-oră cum este presentat acum 
de cei dela amintita fbiă noul fișpan 
al Aradului.

Face aprbpe o straniă împre- 
siune când foia ungurâscă caracte- 
risâză resultatul sesiunei a treia a 
dietei, afirmând că în acesta sesiune 
s’a petrecut „delăturarea sistemului 
de guvernare, care a apăsat Ungaria 
de doue-c|ecl de ani și care părea, că 
voesce să se eterniseze“ și accen
tuând, că în sesiunea a patra, ce s’a 
încheiat acum, s’a continuat cu suc
ces la stabilirea unei nouă ordine.

Nu se spune nici de astă-dată 
în ce consistă noul regim și noua 
ordina a lucrurilor, dâr din întrâga 
espunere a foii guvernamentale re
iese, că, pe lângă „mai multe altele14, 
cari vor se fiă de-ocamdată refăcute, 
regenerația de căpeteniă o va eser- 
cita legea asupra judicaturei Curiei 
în afacerile electorale.

La vre-o schimbare în situațiu- 
nea tristă și deplorabilă a naționali
tăților nu se gândesc nici cei ce pre
tind a lucra pentru Introducerea nouei 
ordine, nici aceia cari îi tămâiază 
prin pressă și fac propagandă în fa
vorul pretinsei lor opere de re
generare.

E vorba numai ca Szell cu cei 
din jurul seu și cu flancul seu ap- 
ponyist să-și asigure și întărescă po- 
sițiunea față cu elementele așa flise 
ale vechei partide liberale. Mai e 
vorba și de unele și altele așa nu-r 
mite reforme, dâr ca aceia, cari vor 
să realiseze noua operă de regene
rare, se se fi gândit ori se se gân- 
dăscă și numai o clipită serios și 
sincer la modul cum ar pute fi îm
păcate naționalitățile, nici pomenire.

Cu tote acestea oficioșii dela 
Ziaristică nu încetâză, cum vedem, 
de a vorbi chiar de o delăturare a 
sistemului de guvernare, ce s’ar fi ! 
săvârșit în anul acesta. Se văd a fi 

forte încrec|uț] în steaua regimului 
Szell, deși nu tocmai necondiționat, 
căci âtă ce cetim în. fliarul guver
namental din cestiune:

„Ce-i drept, stabilirea deplină a 
nouei ordine încă nu s’a făcut, 
acesta și din causa împrejurărilor 
încă nu s’a putut, dâr se mai cere 
pentru acâsta și timp!...44

Credem și noi, că e de lipsă 
timp și încă fârte mult timp pentru 
stabilirea unei nouă ordine, care se 
împedece orî-ce reîntorcere a vechi
lor stări triste și îngrijitbre. Pe lângă 
timp s’ar mai cere însă multă, forte 
multă bunăvoință și acâsta estepar- 

; tea cea mai slabă a guvernanților 
Unguri.

Ei fac încercările cele mai în
cordate și cutezate, ca se le iasă so- 
cotela, ce și-au compus’o ei în creerii 
lor aprinși, care însă nici-odată nu 
se va potrivi cu socotâla din târg.

De ce se mai perdem înse cu
vinte ; mai bine se constatăm scurt, 
că după însăși mărturisirea fâiei des- 
amintite, tâtă opera se concentreză 
de ocamdată în pregătirea acțiunei 
guvernului la nouele alegeri dietale. 
De aceea o și spune, că după-ce 
mișcarea electorală va lua în curând 
un mare avânt în tătă țera, guver
nul nu mai pote se stea liniștit, ci 
trebue să între și el cu o Zi ma’ 
curând în acțiune, chiar dâcă ter
menul alegerilor va fi ceva mai în
depărtat.

Astfel se sperâză în cercurile 
guvernului, că acesta scurtând se
siunea din urmă a dietei și grăbindu-sc 
a întră în acțiunea electorală, va putâ 
să-și câștige o majoritate.

In curând vor începe dâr pretu
tindeni corteșirile celor dela guvern 
și cu ele se va inaugura un period 
plin de ademeniri pentru rîmnitorii 
la pacturi și înfrățiri. Cei cu convin
geri tari politice-naționale trebue 
deci cu atât mai vârtos să veghieze 
și se fiă la postul lor. 

Un incident in dieta croată. Din 
Agram se anunță, că în ședința de Vineri 
a dietei croate s’a produs un sgomotos in
cident în urma neînțelegerii dintre deputatul 
Franlc și oposiția unită. In numele oposi- 
ției deputatul Brestyenszlcy a înaintat o mo
țiune de urgență, în care cere să se 
presenteze dietei declarația moștenitorului 
de tron privitore la căsătoria lui. Deputa
tul Frank ridioându-se a declarat, că aoâsta 
nu este suficient și oă propunerea se opune 
intereselor Croației. In urma acestei deola- 
rațiunl se născu un sgomot uriaș. Membrii 
oposițiunei unite ou pumnii ridicați și în
jurând năvăliră asupra lui Frank și o în- 
căerare ar fi fost inevitabilă, dâcă preșe
dintele n’ar fi suspendat ședința.

După redeschiderea ședinței Frank 
luă cuvântul și 41S0> °â înartioularea decla- 
rațiunei moștenitorului de tron însâmnă o 
negare a dreptului Croației de a oontinua 
tratări indirecte cu corona, fiind-că decla- 
rațiunea nu recundsce decât sancțiunea 
pragmatică ungară. El mai adause, oă în 
loc de a-se cere înarticularea declarațiunei, 
ar trebui să se ridice proteste înflăcărate 
contra ei.

Cu scâsta incidentul s’a sfîrșit. La

votare moțiunea de urgență a fost respinsă 
și propunerea s’a predat comisiunei aface
rilor interne.

Ruptură între „ugroniști". In si
nul fracțiunei „ugroniste44 a partidei inde
pendente s’a întâmplat la finea săptămânei 
o ruptură pe față. Folonyi G. și Szalay K. 
și-au anunțat adecă eșirea lor din partida- 
ugronistă pe lângă susținerea principiilor in
dependente. Cașul acesta se consideră oa 
începutul procesului de totală descompu
nere a partidei din cestiune.

Alegerile din Bucovina.
Partidul poporal român din Bu

covina a lansat un apel cătră ale
gători prin care recomandă cu căl
dură candidaturile d-lui Dr. George 
Popovic! și a baronului Eudoxie 
Hurmuzachi. Acest apel e semnat 
de d-nul Dr. lancu cavaler de Flondor, 
șeful partidului poporal român, și 
de alțl 275 alegători fruntași. Etă-1:

Români!
Poporul nostru, supus stăpânire! îm

păratului Franoiso Iosif I, ține cu sfințenia 
vechiului jurământ la împărat și împărăția, 
cu atât mai mult, cu cât este convins, că 
sdrtea nâmuiui român este legată de sortea 
monarchiei nostre. Aoest popor, oare în 
vremuri grele, când Tronul și împărăția 
Habsburgicâ erau sguduite în temelia lor, 
a soiut să sară ou vitejie, jertfiind viață și 
avere, în apărarea iubitului Domnitor, aoest 
popor, oare cu tot aceeași sfințenia ține la 
lege, la neam și la pământul său adăpat 
de sângele eroilor săi, el trebue să scie a-șl 
apăra și sfânta sa moștenire, ca să o lase 
strănepoților precum am primit’o dehi 
străbuni.

Moșnean pe pământul Buoovinei, po
porul român e astăcjl strîmtorit în limbă, 
în lege, în datini și în avere. Acâsta îl 
aduoe la desperare. Jalea și durerea însă 
oât de mari să fiă, nu dau ajutor. Esperien- 
țele de pănă acum ne-au pătruns de con
vingere, oă dela alții nu, ci numai dela 
vrednicia proprie depinde viitorul nostru.

Aceste convingeri au dat nascere 
partidului poporal național, care cu brațe 
deschise primesoe pe fiă-care Român că
lăuzit de voința neolintită să lupte eu băr
băția și desinteresare pentru binele popo
rului român.

Programul partidului poporal național 
e următorul:

Pe terenul bisericesc:
Deplina autonomie a bisericei nostre; 

convooarea și instituirea definitivă a con
gresului bisericeso, înzestrat ou tdte drep
turile cuvenite după candne și legile Sta
tului ; cerem ca averea bisericâsoă să se 
întrebuințeze numai pentru scopul oel sfânt, 
pentru care e menită; cerem conservarea 
neștirbită a caracterului istorio român al 
bisericei nostre; vom susțină pacea con
fesională, dâcă biserioa și drepturile sale 
vor fi respeotate și de oelelalte oonfesiunl.

Pe terenul școlar:
In deplina consoiință a importanței 

culturei naționale, cerem crescerea și in
struirea poporului nostru pe bas» învăță
mântului național; în prima linie în școlile 
poporale și în medii și în mod oorâspun- 
efător și la Universitate. Absolut nu vom 
suferi ca școlile să se abată dela meilirea 

lor și să se prefacă în institute de desna- 
ționalisare și propagsndă politică.

Pe terenul administrativ cerem dregă
torii imparțiale și obiective, ou ounosoința 
țârei, nâmuiui și iimbei ndstre. Ne vom 
opune cu totă puterea contra ooupărei pos
turilor la dregătorii cu bărbați străini de 
țâră. Nu vom mai suferi ca poporul român 
și limba sa să fiă traotate în țâra proprie 
în mod vitreg și cu disprețul legei funda
mentale de stat. Cerem separarea complectă 
a Buoovinei în tăte afacerile sale publioe 
de influența galițiană, prin urmare înfiin
țarea neîntârziată a unei Curți de apel și 
a unei direoțiuni a oăilor ferate buoovinene 
în totă țâra.

Pe terenul economic vom lucra din răs
puteri, oa țăranul român să rămână stăpân 
al pământului și averei sale, consoiu fiind, 
oă dânsul este temelia nâmuiui nostru. Vom 
cere instituțiunl pentru regularea creditului 
agricol; formarea de asooiațiunl agricole 
obligătore: instituțiunl de asigurare asupra 
averei mobile și imobile a țăranului; re
gularea neamânată a rîurilor din totă țâra; 
tarif uri vamale esoepționale în oomerciul 
cu țările învecinate; în fine regularea ces- 
tiunei muncitorilor agriooll.

Pe terenul politic vom luora la desvol- 
tarea autonomiei țârei cu condiția însă, că 
esistența nostră națională ne va fi garan
tată. Ne vom lupta din răsputeri oontra 
tendinței agresive a Rutenilor și ne vom 
atașa în lupta aoâsta acelor națiuni, cari cu 
noi împreună au a se apăra în oontra ace- 
uiașl dușman etnio.

Pretindem oa poporul român să fiă 
representat în Corpurile legiuitore nu 
numai corespunzător numărului și impor
tanței sale istorioe, ci și nealterat oonform 
principiilor sale politice. Ne vom intrepune 
deci pentru dobândirea sufragiului uni
versal și direct.

Alegatori Români!

Stăm înaintea alegerilor pentru Camera 
imperială. E momentul suprem când po
porul român din Buoovina se pdte solicita 
oa un faotor serios, care nu va admite să 
fiă tratat ca un popor de rangul al doilea 
și oa o cantitate negligi&bilă.

Partidul poporal național, con
vins de responsabilitatea ce o are 
înaintea neamului seu, vă recomandă 
cu tătă căldura, ca deputății în curia 
a V pe d-1 Dr. George Popovici, în 
curia a IV a districtului electoral 
Cernăuți-Sirete Storojineț pe d-1 Bar. 
Eudoxie Hormuzachi.

Alegători români! Acești doi 
bărbați, cari au adus jertfe mari și 
au dat cele mai înalte dovedi de 
iubire de neam și de bărbăția ne
clintită, se cuvine să fiă aleșii popo
rului român. Se luptăm deci pentru 
alegerea acestor doi bărbați vrednici 
cu inimi voiăse, cu suflete curajose, 
plini de credință și bărbățiă.

La luptă deci, poporule român, 
cu credință în DumneZeu și viitorul 
Tău!

Cem(iw$, în Noemvrie 1900.
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Atentat în contra împăratului 
Wilhelm.

In oontra vieții împăratului german 
Wilhelm s’a făcut Vineri un atentat în Bres
lau.

împăratul sosise Vineri la ârele 12 și 
45 ou tren separat la gara din Breslau, în
soțit de prinoipele de Meiningen și de ne
vasta acestuia. După-oe el-a luat rămas bun 
dela prinoipesa, s’a uroat în trăsură cu prin
oipele de Meiningen, mergând spre oasar- 
ma ehirasirilor. Drumul lor însă a fost 
turburat într’un oolț de stradă. O femeiă, 
care stetea în primul șir al publicului pri
vitor, a arunoat o săcurioe asupra trăsurei. 
Ea n’a nimerit însă, decât partea de din
dărăt a coșului trăsurei. Poporul văc^end 
încercarea; de atentat a năvălit asupra ori- 
minalei femei voind s’o sfășie, poliția însă 
arestându-o imediat, a soăpat’o astfel din 
manile poporului iritat. Pănă la oomiterea 
atentatului, femeia a ținut seouricea înve
lită într’o naframă. (

Pe drum pănă la polițiă femeia cri
minală cjioea mereu, că a fost îndemnată de 
alții să facă aoâsta. Ea a mărturisit, că se- 
curicea a oumpărat’o în diminâța 41*01 
spunea într’una: — Trebue să omor pe îm
păratul. L’așI fi și nimerit, dâr m’a adus 
în incuroătură prinoipele de Meiningen.

In primele momente soirea despre acest 
atentat a prodm sensațiă colosală, mai ales în 
Berlin. S’a dovedit însă în urmă, că crimi
nala din oestiune cu numele Schnapka Zelma, 
nu-i in tâte mințile, e o nebună, sufere de 
mania perseouțiunei și crede, că tâtă lu
mea îl este dușman. Nu pâte fi prin ur
mare vorba aid despre un atentat politic.

Procesul asasinilor bulgari.
JBucuresci, 3 (16) Noemvrie.

Ședința de erl s’a înoeput la ora 1. 
Se introduc aousații și se continuă intero
gatoriile. Mai întâii! este întrebat tînărul 
student Alex. Trifanoff, președintele comi
tetului secret bulgar din BucurescI, care cu 
O figură imobilă și o’un ton rece face re- 
velațiunl sensaționale. Arătările lui oonsună 
ou probele adunate de justițiă și răspândesc 
multă lumină. După el a fost întrebat asa
sinul lui Mihăileanu, crudul și îndărăt
nicul Stoiau Dimitroff.

Interogatoriul lui Alex Trifanoff.
Președintele: Soi românesce?
R. Sciu puțin.
I. Ou câte luni înainte de orimă ai 

venit în Buourescl?
R. Ou trei luni înainte.
I. Ai venit să înveți soiințe de stat ?
R. Da.

I. Cunosceai pe Sarafoff., Kovaoeff?
R. Ounosoeam pe Sarafoff, deoând era 

oficer, pe Kovaoeff și pe Davidoff.
I. Ai trimis în Decemvrie o sorisdre 

oătră oomitetul suprem din Sofia ?
R. Da.
I. Poți să spui ce conținea sorisârea?
R. Mfti mulțl macedoneni ne-au întru

nit să fondăm o societate.
I. Ați cerut autorisare dela comite

tul din Sofia?
R. Da.
I. Ce soop are acea societate ?
R. Liberarea Macedoniei de sub jugul 

turoeso.
I. Prin revoluția?
R. Da.
I. Explică sorisdrea.
R. Nu pot pe românesce.
I. Vrâi să vobesol bulgăresce numai 

pentru sorisâre ?
R. Da.
D-l Lazăr Duma servesoe de interpret 

și râgă pe Trifanoff să explioe scrisorea.
Răspuns: Văcjend starea nenorooită a 

Bulgarilor din Macedonia, s’a hotărit fon 
darea unei sooietățl ca să ajute ou bani și 
moralmente pe compatrioții lor. A oerut 
dela comitet sfaturi, cum să procedeze în 
aoâstă afacere. Au iscălit mai mulțl studențl.

Președintele. Ai primit răspuns la 
acea sorisâre?

Trifanoff (în românesoe). Da.
I. Reounosol aoâstă scisâre?
R. Da, asta e scisârea.

D-i președinte cetesoe srisârea:

„Comitetul suprem, d-lui Alex. Trifa
noff. Stimate domn ! Am primit scisârea, vă 
arătăm mulțumiri pentu soopul vostru, spe
rând oă nu veți esita a face și cele-l’alte 
sacrificii, ce vi se vor oere pentru realisarea 
idealului bulgăresc, pentru formarea Bulga
riei mari, înțelegându-se prin aoâsta ;Bul- 
garia cu Macedonia și Dobrogea... .

Semnat p. președinte: Davidoff. Ko
vaoeff, secretar. “

I. Când ai primit scrisorea?
R. Nu’ml aduc aminte.
I. Scrisârea pârtă data de 8 Decem

vrie. Pobabil că ai primit’o peste vre-o 
două dile. A venit vre-o personă peste două 
cjile din Sofia ?

R. Da, Sarafoff, și a tras la hotel 
Unirea.

I. Ai fost săra Ia el ?
R. Da.
I. Cine era acolo?
R. Pop-Arsoff, Bosniacoff și Bog

danoff.
I. Ce ați vorbit acolo ?
R. Mi-a spus să preparăm revoluția 

în Macedonia; am primit, am jurat, și după 
mine au mai jurat Pop-Arsoff, Bogdanoffși 
Bosneacoff.

I. Ați jurat pe o cruce cu un pum
nal ?

R. Da.
I. Pe urmă, ce ați mai vorbit?
R. Revoluția era să se prepare pen

tru luna Iunie și s’a discutat, oare ar fi 
mijlooul, ca să se împiedice România și 
Serbia de a întră în Bulgaria. Eu am cjis, 
oă e bine să se agite oestiă evreâsoă. Sa
rafoff ml-a cjis, oă asta e o copilărie, și a 
propus ceva mai mare, dâr asta să nu mă 
privâsoă pe mine, Trifanoff. Atunci au în- 
săroinat pe Bosneacoff și pe Bogdanoff ca 
să asasineze pe M. S. Regele.

I. Ce indioațil au dat Bosneacoff și 
Bogdanoff' despre obioeiurile regelui de 
a eși?

R. Bosneacoff a regele merge
singur, âr Bogdanoff a 4’s> umblă și ou 
un aghiotant.

I. A cjis Sarafoff, oă dâoă nu aveți 
voi ouragiă să faceți, faoe el singur aten
tatul ?

R. Da, după-oe Pop-Arsoff făcuse ore 
oarl observații cum eă se eseoute planul.

Trifanoff vorbesee emoționat. D. avo
cat Fotescu râgă pe d. președinte să aoorde 
acusatului favdrea de a avă un pahar de 
apă, fiind forte emoționat. I-se aduce un 
pahar ou apă.

I. îți aduci aminte, oă Sarafoff a 4'8> 
că trebue asasinat Regele României și Ser
biei pentru trei oonsiderante: întâii! pen- 
tru-că sunt dușmani ai nâmului bulgar, 
2-lea sunt înțeleși ou Turcia și al 3-lea, că 
vor întră în Bulgaria?

R. Da.
I. Cât a stat Sarafoff în BucurescI ?

8 R. O sără.
1. Când te-a declarat president?
R. Când l’am întâlnit la gară la ple

care, și ml-a spus s’o spun tuturor studen
ților.

I. De oe te-a ales ca president pe 
d-ta, om cult, și te-a pus alăturea în comi
tet cu bragagiu] Bosniacoff, cu buoătarul 
Pop-Arsoff, etc.?

R. La înoeput n’am înțeles, pe urmă 
am înțeles, oă a voit să facă din eștia nisce 
instrumente.

I. Cunosol aoâstă scrisâre?
R. Da, a fost trimisă de Sarafoff lui 

Bosniacoff!
I. Cetesoe-o.
Trifanoff O oetesoe în bulgăresce.
D. președinte cetesoe: „Comitetului 

seoret din BucuresoT. Instrucții nouă nu vă 
dăm, vă trimitem un cotor puntru strânge
rea banilor. Ce s’a făcut cu cestia dela ho
tel Avram? (de spargere). Băgați de sâmă 
la realisarea principalului scop*.

I. Ce înțelegea Sarafoff prin prinoi- 
palul scop ?

R. Omorîrea Regelui.
I. Dâr afaoerea dela hotel Avram ?
R. O spargere.
I. Mai era vorba și de alte spargeri 

dela d-na Velicu?
R. Da.
Acusatul reounâsce, ca șiKarambuloff 

protocolul ședinței comitetului din Bucu
rescI, în oare se vorbesee de artioulul din 
„Peninsula Baloanicău.

Urmâză interogatoriul contradictor 
între Trifanoff, Miteff și Karambuloff asu
pra scrisorei lui Sarafoff, în oare se vorbea 
de asasinarea Regelui Carol. Trifanoff sus
ține, oă aoâstă scrisore a fost arsă de Mi
teff, ceea-oe înse Miteff nâgă 4lc0ncb 0& 
sorisârea arsă era aoeea în care Sarafoff 
ordona ca Boiciu Uieff să omâre pe Fitow- 
sky și nu era relativă la omorîrea Rege

lui. Din contră Karambuloffafirmă, oăi-s’a 
spus, oă aoea sorisâre se referea la asasina
rea Regelui.

Acusatul Trifanoff istorisesoe apoi cum 
au conoeput planul pentru omorîrea lui 
Fitowsky șt cum s’a eseoutat orima.

La întrebarea procurorului general, 
aousatul istorisesoe convorbirea, ce a avut’o 
la Rusoiuc cu căpitanul Troleff, oare i-a 
confirmat complotul urzit în oontra Rege 
lui, care hotărîseră să fiă omorît cu o bombă 
și nu cu revolverul.

Acusatul mai oonfirmă oumpărarea 
celor patru pumnale și soâterea color două 
pașapârte pentru Poparsoff și Bosneacoff— 
nu soie însă pentru oe soop.

Juratul Or. Babeș: Care-i motivul ce 
a îndemnat pe acusatul Trifanoff să faoă 
aceste destăinuiri înaintea justiției?

R. Convingerea, că Sarafoff nu ur- 
măresce acel ideal sfânt, oare m’a entusias- 
mat pe mine și pe ceilalți.

Jurat. Dr. Babeș: Atunol oum de te-ai 
făout instrument la omorîrealui Fitowsky?

R. Am fost însuflețit de cuvântările 
lui Sarafoff, oare a sciut să mă intereseze 
asupra sârtei de plâns a Maoedoniei. Pe 
atunci n’aveam oohl de vă4ut, n’aveam 
urechi de au4it. Am următ planurile lui 
Sarafoff și m’am simțit chiar onorat, că 
mi-a încredințat presidența comitetului

Apărătorul Durma: Ce om e Sarafoff ?
R. Un om destul de înțelept, abil 

falsificator, abil spărgător, un ucigaș, bun 
orator și (ironic) un „bun patriot“ ! (Sen- 
sațiune în sală. Ilaritate.)

Președintele: (ironic) Și un bun pa
triot. (rîsete).

Apăr. Derma: In săra de 10 Deo. cui 
a dat Sarafoff ordin să omâre pe Rege?

R. Lui Bosneacoff, oăruia Bogdanoff 
avea să-i fiă ajutor.

I. E rudă Bogdanoff cu căpitanul 
Troleff?

R. E nepotul oapitanului Troleff.
Apăr. Sipsomo: Comitetul suprem e 

tolerat și spriginit de guvernul bulgar?
R. E tolerat.
I. De ce comitetul a decis atentatul 

contra d-lui Tache Ionescu?
R. Nu pot să sciu.
Președintele: (arată acusatului una 

din obligațiile pentru împrumutul național 
emise de oomitetul suprem din Sofia) Ai 
vă4ut o asemenea obligația?

R. N’am văcjut.
I. Uită-te la semnătură, sâmănă?
R. Sâmănă.
Se cetesce textul obligațiunei rambur

sabile atunci „când se va dobândi Mace- 
donia“ (rîsete).

Ședința se suspendă la ârele 3. d. a.

Interogatoriul lui Stoian Dimitroff.

Vine la rând Stoian Dimitroff, asasi
nul lui Stefan Mihăileanu. El răspunde la 
întrebări ou vooe îneâtă, cu ochii pleoațl, 
pare că reoitesce un rol studiat mai îna
inte.

A venit, dice, acum doi aDl în țâră ca 
croitor. Cu Ioonomoff a făcut cunoscință 
într’o oâroiumă, o lună după omorul lui 
Fitowsky.

Pumnalul îl avea dela Pop-Arsoff, oare 
durmea la el. Cârciumarul Grapoea i-a 
spus lui Ioonomoff, oă ăsta (Dimitroff) e 
ornai, .care să scape pe arestații (în aface
rea omorului lui Fitowsky).

Ioonomoff l’a însărcinat pe Dimitroff, 
oa să facă să pâtă corespunde cu arestații 
prin proprietărâsă.

I. De oe ai căpătat ură asupra lui 
Mihăileanu ?

R. Am audit, oă e un comitet unde 
se vorbea de lucruri patriotioe. Pe urmă am 
văcjut, că mai mulțl studențl bulgari vorbeau 
de articolele violente din „Peninsula Bal- 
oanioă“ ; am luat și eu un număr și m’am 
indignat.

I. Va să dioă nu te-a îndemnat Icono- 
moff ?

R. Nu.
Președintele îl dă să citească nisoe 

articole din „Peninsula Baloanică“ și’l în
treabă, ce a înțeles.

Dimitroff stă așa, fără eă răspundă.
Președintele îl spune să explice în 

bulgăresce ce a înțeles și acusatul răspunde 
așa :Rusofilii sunt aoel ămenl, cari nu iu- 
beeo banii, avantagiu însemneză socotâlă 
(Rîsete):

Interpretul spune, că Dimitroff dă în
țelesuri pe dos.

Președintele: Va să dioă spui, căte-ai 
ispirat din cetirea darului.

R. Ba nu, nu numai de asta.
I. Din ce alta?

R. Pentru-oă s’a expulsat Ioonomoff 
și alțî Bulgari din causa artioolelor din „Pe
ninsula Balcanioă“.

Spune apoi, că a fost la Rusciuc, oăol 
îl spusese Ioonomoff, că’l va ajuta ou bani 
căpitanul Troleff. A fost și la Sofia, dâr 
nâgă că a vădut aoolo pe Sarafoff și Ko
vaoeff.

I. Când te-ai întors la Rusoiuc, ți-a 
propus căpitanul Troleff să omori pe Mi
hăileanu ?

R. Nu.
I. Te-a bătut cineva la instrucția?
R. Da (sensație).
I. Cine? judecătorul de instrucție, 

uite-1 aici?
R. Da.
D. Cerneseu d100! vădend sistemul 

de apărare, oe se va întrebuința, să se 
soâtă afară ceilalți complici, Spiru Alexoff, 
Aehim Peteff și Bogdanoff, și să se asculte 
singur Dimitroff.

D. președinte dă ordin ca cei trei 
aousațl să se retragă.

Președintele vădând cinismul acusa
tului și noul sistem de apărare, ordonă, în 
virtutea puterei discreționare, să se cheme 
de îndată spre a fi audiațl d-l Opresou, 
inspeotorul poliției, d-l Raneti, reportor la 
„Epooa“, interpretul Constantin dela si
guranță.

Acum Dimitroff șl-a schimbat taotica, 
vre să denatureze tâte faptele. Pare că 
îndârjirea lui provine de acolo, oă la in
strucția i-se promisese indulgență, dâcă va 
spune adevărul, aoum însă oând a vădut, 
eă s’a adus un act de uascere, care-1 arată 
oa major, s’a hotărît să-și răsbune.

Ședința se suspendă și se redesohide 
la 5 fără un sfert.

S’au introdus toți nouă aousații.
I. Te-ai răsgândit, Dimitroff ? Spune-ne 

acum dâcă ai fost îndemnat de cine-va să 
comiți crima?

R. N’am fost îndemnat de nimeni.
I. La instruoție ai spus, oă ai fost în

demnat de Alexoff, Peteff, Ioonomoff, că
pitan Troleff, Sarafoff, Davidoff, Kovaoeff, 
Petroff.

R. N’am fost îndemnat de nimeni.
I. Ai spus, oă ai fost torturat?
R. N’am d’s, că am fost torturat, am 

fost zăpăoit; dâr mi-s’au tras palme.
I. Cine țl-a tras palme?
R. Judecătorul de instrucțiă.
D-l Floresou (de pe scaun). Minți! 
D-l președinte sună olopoțelul.
D-l președinte dă ordin să se intro

ducă d-l Raneti.
D-l Raneti spune, că într’o 41 a în- 

trat în oabinetul judecătorului de instrucțiă 
și a întrat în vorbă cu Dimitroff, dându-se 
de publioist bulgar și având în mână un 
număr din „Peninsula Baloanioă“. Pe urmă 
d-l judecător de instrucțiă a invitat pe Du- 
mitroff, oa să vorbâsoă ou Raneti și să-i po- 
vestâsoă lui oa și oum ar fi Sarafoff, oeea 
ce a vorbit cu Sarafoff la Sofia.

Dimitroff se duce la d-l Raneti și 
vrea să-i întindă mână, cum a făout ou Sa
rafoff, apoi vrâ să-și retragă mâna, dâr 
judeoătorul de instruoțiă îi spune să dea 
mâna și să reoonstitue soena. Dimitroff 
4ice ca și oând ar fi Sarafoff de față: „Eu 
sunt trimis de Ioonomoff pentru fapta aia 
(omorul Jui Mihăileanu) și am venit să iau 
ordine...“ Pe urmă Dimitroff cjice, oă Sa
rafoff l’a sărutat, l’a pus să jure, i-s’a dat 
un revolver și bani, ca să se întâroă la 
Rusciuo.

D. Raneti mai spune, oă Dimitroff a 
deolarat pe toți aoeia, oarl i-au îndemnat 
să comită crima.

D. președinte (cătră Dimitroff.) E 
adevărat?

Dumitroff. E adevărat, oă am spus, 
dâr am spus de frica.

I. Ce frică?
R. M’a bătut diminâța d-l prim-pro- 

ouror,
I. Acum 4icl> că te-a bătut d-l prim- 

procuror.
I. (oătră Raneti.) Era vesel Dimitroff 

când povestea?
R. Da, era vesel.
D. președinte învită pe d-l advooat 

But.oianu să dedare, oe soie și dânsul.
D. Butoianu spune, oă și el într’o di 

a fost pe la cabinet, a vă4ut pe Dimitroff, 
l’a înouragiat să spue adevărul, și Dimitroff 
a spus tot, oum s’a dus la Sofia, cine l’a 
îndemnat eto.

Dimitroff tăgăduesee.
D-l inspector Opresou asemenea spune 

oă a fost la oabiuet, când Dimitroff a măr
turisit totul.

Dimitroff spune, oă în 4>ua ac00a ’1 
bătuse d-l director, d-l prim-procuror și d-l 
șef de siguranță.
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Un grefier dela cabinet asemenea e 
întrebat și face o deposițiă analogă ou d-1 
Opresou.

D-1 președinte: Mie ml-ai mărturisit 
tot, și eu te-am bătut?

Dumitroff. Dâr ml-a spus d-1 jude
cător, dâoă nu voiii spune așa, o să fiu 
bătut.

D-1 Oernesou. Der acum nu eștî bătut, 
de ce spui altfel?

Dimitroff. Acum fiă oe-o fi.
Președintele. Vă(j, că nu vrâi să spui 

adevărul. Spune acum, cum ai comis oritna, 
oine țl-a arătat pe Mihăileanu; nu ți-l’a 
arătat Burlaooff?

R. L’am întrebat oine e, dâr nu i-am 
spus pentru-oe. Un bătrân ml-a arătat pe 
Mihăileanu.

I. Adevărat e, că l’ai pândit de mai 
multe-orl pe Mihăileanu, și că în săra aoeea 
oând ți-l’a arătat, ai spus, că l’ai fi omorît 
chiar pe calea Viotoriei?

R. Da, e adevărat.
1. Povestesce cum ai oomis orima în 

săra de 22 Iulie.
Dumitroff spune oum l’a urmărit pe 

Mihăileanu, lucru soiut, oum l’a omorît, oum 
i-a căcjut pălăria, oum s’a asouns într’o 
clădire, unde a fost prins.

(Continuarea în Nr..ul viitor.)
*

In ședințele de Joi și Vineri s’au termi
nat interogatoriile aoueaților și ascultarea 
celor 6 martori.

In ședința de Sâmbătă, după-ce s’au 
asoultat informatorii ohemațl eri în virtu
tea puterei discreționare a d-lui președinte 
al Curții cu jurați, a luat cuvântul partea 
civilă. Cel dintâifi a vorbit d. Take Poli- 
crat, după d-sa va vorbi d. Const. Cer- 
nescu, ăr d. P. Grădișteanu va înoheia se
ria pledoariilor părței civile. Rechisitorul 
representanților ministerului public va în- 
oepe Luni, Dumineoă neținendu-se ședință.

Sâmbătă urma să se judeoe în contu- 
maoe aousații absenți din procesul asasini
lor bulgari. D. Giuvaru președintele Curții 
cu jurați, a amânat judeoarea lor pentru 
fliua de 7 Noemvrie, ultima cji a sesiunei 
estraordinare a Curții cu jurați. Dăcă însă 
desbateri'le procesului nu se vor termina 
pănă la acea dată, d. președinte va pre
lungi sesiunea încă cu cinci cjile.

SC1RILE DI LEI.
— 6 (19) Noemvrie.

u interesantă declarare. Riarul bi- 
serioeso „Apostolul" din Bucuresol publioă 
în numărul său mai nou următârea soire: 
Vinerea trecută D. Paule seu, doctor în me- 
dioină și în soiințele naturale din Paris, 
șl-a inaugurat cursul de fisiologiă la facul
tatea de medicină din oapitală, înaintea 
■unui număros auditoriu, oompus din stu- 
dențl și intelectuali. D-sa, după oe a espus 
într’o splendidă cuvântare deosebirile fun
damentale între chimie și fisiologiă, ară
tând cum oea dintâiO se mulțumesoe ou 
căușele imediate, pe oând oea dea doua 
caută oausele finale ale fenomenelor, a ter
minat deolarâud, oă vecinie căusa căușelor 
va rămâne necunoscută și că cu cât cine-va va 
aprofunda mai mult tainele științei, cu atât 
esistența unei forțe imperiâse și conștiente, a 
lui Dumnecțeu, răsare mai evidentă în min'ea 
omenăscă. D. Paulesou e unul din cei mai 
străluoițl elevi ai universității din Paris, 
•unde a studiat timp de doi-spre-tjeoe ani.

Fișpanul dela Brașov. „Egyetertes" 
■este informat, oă în consiliul ministerial de 
Miercuri s’a întâmplat deja deoisiunea în 
afacerea numirii noului fișpan la Brașov. 
Va fi numit proprietarul ungur din Ighiu 
i(M. Igen) Kiss Balint, și probabil, oă nu
mirea lui va și fi publicată oât de curând 
ân fâia oficială.

Procesul lui Mihăileanu și Mace
donenii. Se aștâptă în Maoedonia — scrie 
„Dorul Românului" — ou multă nerăbdare 
judecata prooesului lui Dimitroff, uciga
șul regretatului luptător naționalist Ste
fan Mihăileanu, care după oum, se soie, 
este din Scopia, și se oomenteză forte mult 
măsurile de siguranță, oe a luat România, 
espulsând sute de Bulgari. Maoedonenii din 
distriotul Oalcaudeleu și GostivarI, oarl se 
.hrăneau în România și de pe spinarea că

rora trăia aoolo întrâga piață de lip
scani, aprovisionându-i cu oele trebuinoiâse, 
la întârcerea din România ou ohimirurile 
pline, sunt disperați.

Boia Țarului. Despre bâla Țarului Ru
siei s’a răspândit prin unele d’ftre soirea, 
oă ar fi fost provooată de înveninare. Soi
rea aoesta nu se confirmă însă. Buletinele mai 
nouă date în Livadia, presentă starea sănă
tății Țarului mai puțin îngrijitâre. O te
legramă din Constantinopol ou data de 17 
Nov. spune, că Țarevna răspundând Sulta
nului la o întrebare telegrafică a acestuia 
despre starea sănătății Țarului, cjice, 
bâla este forte normală. „Koln. Ztg". are 
însă soirea, că au sosit vești fârte neliniș- 
titâre despre starea Țarului. E probabil, 
că Țarul a beut apă ou ghiață, oare era 
înființată, și din apa aoâsta s’a îmbolnăvit.

Adunare amânată. Primim pentru 
publicare soirea următdre: Din causa unui 
incident trist întâmplat în familia d-lui 
Florian Sălăgian paroch în Pișcolt — adu
narea despărțământului Sătmărean — oon- 
vocată pe 21 Nov. 1900 n.;: se revocă pe 
timp nehotărît. Moftinul-mio, 16 Nov. 1900. 
George Șuta, direct, despărț.

Doctori români în Macedonia. „Pe
ninsula Balcanioă" spune, oă sultanul a sem
nat firmanurile pentru numirea d-lui Simu 
Berberi ca doctor primar în Castoria și a 
d-lui loan Barao oa doctor primar în Co- 
jan, vilâyetul Monastir, amândoi tineri ro
mâni din Maoedonia, cari și-au făcut stu
diile la Constantinopol.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat 20 corone dela d-na 
Lucia văd. Val. Bologa ou destinațiunea a 
se incorpora la „fundațiunea Valeriu Bologau 
pentru mesa studenților. Primâscă nobila 
donatâre cele mai vii mulțămite. Direcțiu
nea șcâlelor.

Thomas Langer fost jude cercual 
reg. ung., membru în representanța comi- 
tatensă și orăș«nâsoă, epitrop la biserica 
rom. cat. din loc, a răposat în 17 Noemvrie 
în etate de 82 ani. înmormântarea, la care 
a partioipat un public forte număros, s’a 
săvârșit acjl.

O bdlă periculosă grasâză de cât-va 
timp, după oum se scrie, în comuna firsek- 
Clanad, lângă Baja, printre animalele de 
casă ale locuitorilor. Bâla e cu atât mai 
perioulâsă, cu cât âmenii înoă se molip
sesc fârte ușor dela animale. Săptămâna 
treoută dela o vacă s’au îmbolnăvit toți 
membrii unei familii, dintre cari patru au 
și murit, țlilele treoute unui țăran i-s’au 
înbolnăvit două oi. Stăpânul le-a căutat 
ou de-amănuntul să vadă, oe li-e. In sourt 
timp după aoâsta au început să se umfle 
mânile țăranului, ăr pănă la prânej în
treg corpul i-s’a umflat; diua următăre 
la 8 âre săra a murit între mari ohinurl. 
Aoum s’au îmbolnăvit soția și o fetiță de 
trei ani a țăranului deoedat. Nu s’a putut 
înoă constata, oă ce bălă păte fi aoâsta.

Epilogul fraticidiului din Sătmar. 
„Bud. Hirlap" primesoe din sorginte bine 
informată soirea, oă deoisiunea preaînaltă 
în afacerea omorului din Sătmar s’a întâm
plat deja. Presidiul Curiei a trimis Vineri 
la Satmar sentința ce a adus’o, preoum și 
deoisiunea Maj. Sale, în urma căreia pe- 
dâpsa ou mârte a oomplioelui Zsoldics Mi- 
haly a fost sohimbată în robiă pe viață, 
âr față cu Papp Bela a dat ours liber jus
tiției. Drama înfiorătăre se va săvârși așa- 
dâr în timpul cel mai scurt. Președintele 
tribunalului din Sătmar va publica în șe
dința închisă judeoata ouriei și deoisiunea 
monarchului, de față fiind la publioare proou- 
rorul, apărătorii și oondamnații. Fapp Bela 
va fi dat apoi oălăului spre strangulare, 
oare se orede, oă se va întâmpla mâne di- 
mineță.

Serbările din Gârbova de jos. Pri
mim următărele 2 învitărl: In vitare la Sfin
țirea bisericei gr. cat. din Gârbova de jos, oe 
se va săvârși Dumineoă în 12 (26) Nov. 
1900 de oătră Escelența Sa Prealuminatul 
și Preasânțitul Domn Dr. Victor Mihalyi 
de Apșa Archiepisoopul și metropolitul gr. 

oat. de Alba-Iulia și Făgăraș. Comitetul 
parochial. Gârbova-de jos, 12 Nov. 1900. 
— Obs; După S. Liturgiă va fi masă co
mună, la oare e de a se solvi o taxă de 
2 oor. și cei ce doreso a participa sunt ru
gați a se însinua cel mult pănă la 23 Nov. 
la paroohul local Simion Marcu.

Invitare la produoțiunea deolamato- 
rică-teatrală, oe se va aranja la 25 Nov. st. 
n., din incidentul sfințirii nouei biseriol din 
Gârbova-de-jos, ou programul următor: 1) 
„Dușmanoele" de G. Coșbuo declam, de 
de d-șâra Anuța Patachi. 2) „Rusaliile" 
vodevil într’un aot de V. Alexandri, re- 
presentată de d-nii: los. Marian, Iuliu 
Roșea, Franoiso Boțan, d-șora Elena Ra- 
țiu, d-1 Emiliu Bitea, loan Frățilă, Alim- 
pie Stan, d-șâra Măriți Rozor, d-șâra Pa- 
taohi. 3) „Țiganul", monolog de pre
dat de d-1 Aurel Marcu. După produoțiune 
urmâză dans. începutul la 7 âre sâra. In
trarea de persână 1 cor., de familiă pănă 
la 3 membri 2 oor.; de familiă peste 3 
membri 3 cor. Venitul curat e destinat 
pentru biserica din Gârbova de jos. — Ori 
ce suprasolvirl și oferte marinimâse se vor 
ohita cu mulțămită pe oale (jiaristică.

Otrăviri în inassă. Din Petersburg 
sosesoe o telegramă, care spune, că în ins
titutul cel mai mare de fete din capitala 
Rusiei, „Smolna", au fost înveninate 400 
de persone. țlilele aoeste la prânej s’a îm
părțit elevelor la masă prăjituri. Deja după 
amiacjl oele mai multe eleve s’au îmbolnă
vit și sâra erau 400 persâne, — eleve, pro
fesori, servitori — oarl aveau grozave du
reri interne. S’a chemat în grabă medic; 
aoesta a oonstatat înveninare. Ajutorul so
sit la timp a scăpat pe cei mai mulțl, dece 
însă se luptă ou mârtea. Iu urma oeroetă- 
rilor striote ale poliției s’a aflat, oă un bu
cătar din râsbunare, fiind-oă a fost dat 
afară, a pus arsenic în aluat. Cașul a pro
dus mare sensațiă în întreg orașul.

Din România.
Președinția oonsiliului de miniștri va 

publica (jilele acestea în „Monitorul Ofioial" 
decretul pentru oonvocarea Corpurilor le- 
giuitâre în sesiune ordinară pentru (jitia de 
15 Noemvrie.

Decretul a și fost semnat de M. S. 
Regele.

*
Un d-n Strezoff, care se presentase 

la Curtea cu juri din BuourescI, ca repre- 
sentant al (Țarului „La Bulgarie" pe câod 
în realitate este redactor la „Les Reformes", 
constatându-se oă este trimis al comitetu
lui suprem maoedonean din Sofia, s’a noti
ficat să părăsâsoă țâra, oeea-oe a și făcut.

*
D-1 G. Danielopol a fost confirmat 

deoan al faoultăței de drept dela Univer
sitatea din BuourescI.

*
O soire din Iași anunță, că asâră, la 

ârele 6, o bandă de cinol oriminall a ata- 
oat în pădurea Voineștilor o trăsură în 
oare se aflau dâmnele Maria și Elena Po- 
roineanu, maltratându-le grav și prădân- 
du-le de o mare sumă de bani și o mul
țime de luorurl. Autoritățile administrative 
și judioiare sunt în urmărirea oriminalilor.

■Cb *
Inoassările din taxa țuioei, după oal- 

culele făcute la ministerul de finanțe, se 
speră a da resultate mai bune deoât cele 
așteptate. Astfel numai în BuourescI taxă
rile la țuioă au atins suma de 100,000 lei.

*

Inoasările Statului s’au ameliorat forte 
mult în timpul din urmă. Deja ouponul de 
3 Noemvrie s’a aohitat la Berlin. Acest ou- 
pon era în valâre de 4 miliâne 500,000 lei,

*

După cum am anunțat deja, M. S. 
Regele va părăsi Sinaia Marți 7 c. st. v. 
Publicul Buouresoilor pregătesce Suverani
lor la sosire o mare manifestație.

NECROLOG. Subsorișii ou inima plină 
de durere anunță ounoscuților mârtea in- 
trevenită a iubitului Simeon Oros, advo- 
oat și membru ordinar al Asooiațiunii pen
tru literatura română și cultura poporului 
român, membru oomitatens, după un morb 
greu și îndelungat împărtășit cu sf. taine 
în 15 Noemvrie la ârele 5l/2 a. m. în anul 
59 al vieții și al 28 ai oăsătoriei sale. S’a 
înmormântat în Șimleu la 17 Nov. n. o.

Fie-țl somnul lin!
Ludovioa Oros năso. Aoiu oa soțiă, 

Georgiu Oros oa frate, Vas. Popp, Teodor 
Popp unchi,’ Anna Popp, Ileana Popp oa 
mătușă și ceilalți consângeni.

» K M Bl S ii.
TJn curios cas de m6rte. Revista 

francesă „La Nature" primesoe din San- 
Paulo (Brasilia) dela un medio numit 
Oclanio Pusso următârea soire despre un 
oas de nenorocire întâmplat între împreju
rări de tot curiâse: „De curând a murit 
în orășelul Anhumao din statul S. Paulo 
un Mulat, în urma unui oas fârte tragio. 
Nenorocitul era de profesiune vânător și 
într’o cji, eseroiându-șl profesiunea, a fost 
mușcat la degetul mic dela mână de un 
șerpe mare veninos (Lachesis rhombeata). 
Vânătorul vă(jând pericolul, degrabă s’a 
decis și și-a tăiat degetul mușoat, oare după 
aoeea a fost acoperit de furniol. După trei 
dile vânătorul se abătu ârășl pe la aoel 
loc nenorocos, ca să-și ingrâpe degetul. El 
află înse din acel deget numai osele, pe 
oare se aflau nisoe furniol mari negre nu
mite sarâ-sară, fârte veninâse. Acestea fur
niol au atăoat pe vânător, mușoându-1 de 
gât, de pleopa oohiului și de braț. Nâptea 
am fost chemat la el. Bolnavul avea tote 
simptâmele caracteristice unui înveninat în 
urma mușcăturilor de șârpe. Durere, aju
torul soiinței a sosit prea târziu, nenoro- 
oitul a murit între oele mai grozave chi
nuri".

Literatură.
Noțiuni de Economia Vitelor, 

prețiâsa scriere economică a d-lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia ou 137 ilustra- 
țiunl și 224 pag. Opul acesta nu se ocupă 
numai ou vitele, ci ou tot oe privesoe o 
bună gospodăriă, începând dela boi, oai, 
oi, oapre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă puifl de găină, gâsoă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea oum se păstrâză, cari 
sunt mai bune etc. Acest op economio scris 
cu multă cunoscință de causă și fârte bo
gat în cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de mioisteriul român al oultelor 
și instruoțiunei publice pentru scâlele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pâte prooura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu" ou 2 oor. 
plus 10 bani porto.)

*
Antropomorfisme și Antiantro- 

pomorflsme în limba română de Nicolae 
Sulică. In limba nâstră scrierile de felul 
acesta sunt rare și scrierea acâsta a d-lui 
profesor la gimnasiul român din loc Nic. 
Sulioă se distinge nu numai prin conținu
tul său bogat și sistematic, prelucrat după 
stricta metodă sciențifică, oi și prin limba- 
giu sâu scris la înțelesul tuturor Autorul 
e cunoscut și din scrierile sale folklorioe- 
filologice de pănă acum. Cartea oe anun 
țăm acum, se pote procura dela Tipografia 
A. Mureșianu cu 40 or. sâu 80 bani (plus 
5 bani porto).

*

Din „Cura de apă^ ed. IV, apărut? 
de curând, se pot procura esemplare și 
dela Tip. „A. Mureșianu" cu 3 cor. plus 
20 bani porto. Legată în soârță și cu es- 
terior plăout 4 cor. plus 30 b. porto. Gura 
lui Kneipp e cunosoută în totă lumea și 
scrierile sale ou prețiosele povețe igienice 
ar trebui să se afle în totă familia, precum 
și în bibliotecile poporale, căci țăranii pot 
profita mai mult de ele. Opul cuprinde 
peste 600 pag, și are o scală alfabetică a 
tuturor bolelor și povețelor de cari se trac-- 
tâză în op, în număr cam de 2200.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregorio ^ater.
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Târgul de rîmătorl din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 12 

Nov. n. de 35,402 capete, la 13 Nov. au 
Intrat 346 capete și au eșit 236 capete, 
rămânând la 14 Nov. n. un număr de 
35,512 capete.

Se notâză marfa ungurescâ : veche 
grea dela 00—00 fii. tînără grea dela 
96—98 fii., de mijloc dela 96—97 fii., 
ușoră dela 96—98 fii. — Serbescă: grea 
94—96 fii., de mijloc 93—94 fii., ușoră 
92—94 fii. kilogram.

Cursul la bursa din Viena.
Din 18 Novembre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%........................115.20
Renta de corone ung. 4°/o- • • • 90.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/o • H0.65
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2°/0 99.â5
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50

X X X X XX XXX XXX xxxx
X
X

Bursa de Bucuresci
din 15 Nov. 1900.

V n 1 o i* I D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă................... 5°/o Apr.-Oct 87.-
„ „ Impr. 1892 . . .
„ „ din 1893 . . .

55” Ian.-lnl 88.-
88.—

„ „ 1894 int. 6 mii. 5 „ Apr.-Oct —.—
„ „ Impr. de 321/, mii. 4„ laii.-liilie 74 —
„ „ Impr. de 50 mii. . 4 n 75.—
„ „ Impr. de 2.4 m. 1890 4 „ 75 -
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4„ 75.- -
„ „ Im. de 120 mii. 1?94 4 „ 75 —
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ 74.1/,

Oblig, de Stat (Uonv ru’ale) 6 » Mai-uov. 74.1/,1„ Casei Pensiunilor fr. 300 10
„ comunei Bucuresci 1898 5% Ian.-Iul. —
„ „ „ din 1984 5 n Mai-Nov. —,—
„ „ „ dm 1888 Iua.-Dec. —.—
n „ „ din 1890 5 „ Mai-Nov. .—

Scrisuri fonciare rurale . . 5 » Ian.-Iuli. 90 ’/s
Scris, fonciare rurale din 1890 4„ 74.'/4

„ „ urbane Bucuresc 5 „ 79-'/4
„ „ „ Iași. . 5 „ 73 —

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 » n n —.—
V. N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 '50 v. _ . —
Banca Națion. uit. ‘liv. 8^.— 500 într. v. 21 60
Banca agricolă............................ 500 150 v. 2cO —
Dacia-Roinânia uit. div. 85 lei 2C0 într. v. 210 —
Naționala do asig. uit. div. lei 43 260 384.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 38'î.—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 _ t_
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —t_
„Patria11 Soc. de asig. uit. 4 lei 100 —.—
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 90.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 1.

1000
300 n n —.—

„Bistrița" soc. p. f. hârtii 90 1. 1000 —.—
Sociat. p. constr de Tramaxs 200

n
—t.

20 franci aur............................. _ _ t_
Eabricile Unite de gazâse. . . 12 » )> 15.—

Bonuri rurale ungare 4°/0 • > • • 90 75
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii..................... 161.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.—
Renta de argint austr.............................98.25
Renta de hârtie austr. ..... 97.95
Renta de aur austr................................ 115.20
LosurI din 1860..................................... 133.50
A-Cții de-ale Băncei austro-ungară . 16.92
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 672.—
A.cții de-ale Băncei austr. de credit. 661.—
NapoleondorI...............................................19.20
Mărci imperiale germane ... . 117.70
London vista........................................ 240.65
Paris vista...........................................95.871/,
Rente de corone austr. 4°/0 . • . 98.40
Note italiene........................................... 90.75

Cursul pieței Erasov.
Din 19 Novembre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.96 Vend. 18.96 
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 18.88 
Napoleond’orl. Cump. 19.12 Vend. 19.18 
Galbeni Cump. 11.20 Vend. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 117.60 Vend. 117.68 
Lire turcescl Cump. 10.70 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.—

X
X

X
X

X
X

S e o in p t u r i:
Banca na;, a Rom. «7<> Paris .... 37o
Avansuri pe efecte 9 n Petersburg . . 67n
C csa de depuneri 12„ Berlin .... 5"/0
Londra .... Belgia .... 47o
Viena................... 4'/, Elveția .... b°/c
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pentru scopuri de binefacere militare

Acesta Loterie de bani 
urască în Austria SejjaB concesionată, 

©©saUsi® 18.122 câștiguri îra barai gata 
în sumă totală de 4S8.C14O corone.

CâștiguS principaS este 

200,000 Cor6ne în M gata 
Pentru plata câștigurilor gaiantbză oficiul loteriei c. r. 

Tragerea urmeză irevocabil în 13 Decemvre 1900. 
w* Un Bos costă 4 cor one» -w 

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 schnili. eto. Cumperătorilor de losurl se dă 
planul gratis.

■= dosurile se trimit franco. =—-

Direcția oficiului loteriilor c. r. 
despărțământul loteriei de stat. 
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A. Mureșianu Brașov, Tergul Inului Nfi*. 30.

Acest stabiliment este provecjut cu cele mai 
țO bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
© felul de caractere de litere din cele mai moderne 
JJ) este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 

comande cu promptitudine și acurateță, precum:
IMPRIMATE ARTISTICE

ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICESTaATVTE.foi periodice.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.PROGRAME ELEGANTE.BILETE BE LOGODNĂ ȘI DE NBKTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

A^tVp,’asă.
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< \

ce?*

1

REGISTRE și IMPRIMATE
pentru tote speciile de serviciurî.

Compturî, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

(Soti/ve/zia.) în lolă mătvmea-

CȘ
X
X
X
X
M
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AȘ)

ABONAMENTE
„GAZETA TRANSILVANIEI" 

Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni . 
șese luni.
un an

Pentru România și străinătate:
trei luni. . ...........................................
șese luni . . ................................
un an . ................................................

X.
XMX

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fi. 
fi.
11.

Abonamah h data
Pentru Ausiro-Ungaria:

an ... .
șese luni .
trei luni .

Pentru România și străinătate:
an............................................................. S
șese luni................................................... 4
trei luni

Pe
Pe
Pe

)

io
20
40

fr. 
fr. 
fr.

Dmiam.
2
1

11. —
li. -

50 cr.

X g X M

• A

g
X
X
X

X
X
M

Pe
Pe
Pe

t

INDUSTRIALE, de HOTELURÎ 
li RESTAURANTE.PREȚURl-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE INMORMENTARL

se primesc în biuroid

♦

l>
4
I
4
4
4
4
4
4
I
;

4
I
4
4
4
4
4
4Iv

Comandele eventuale 
tipografiei, Brasov Tergul Inului Nr. 30, eta- 
giuî I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

X 
g

x
I

prin

franci,
franci.

. 2 franci.
Abonamentele se fac mai ușor și mai repede

mandate poștale.
Domnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 

a srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Administrațiuiiea „Gazetei Transilvaniei.

X 
X
X 
x.

„Gazeta Transilvaniei“ cu numeral ălO fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Urarea și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


