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Esecutarea „cinstită64 a legii.
ErășI s’a petrecut în camera 

ungară una din scenele acelea, cart 
caracterisâză așa de mult „noua or
dine" de lucruri inaugurată de regi
mul Coloman Szell. Vinerea trecută 
Szell, ca ministru de interne, a răs
puns la cunoscuta interpelare a de
putatului Endrey, că de ce nu se 
esecută legea pentru stabilirea de
finitivă a numelor localităților și ce 
măsuri vră să ia ministrul, ca legea 
să între în ființă și să se pună ca
păt agitațiunilor naționaliste în con
tra ei? Ou acăstă ocasiune s’a do
vedit din nou mai întâii puterea 
neînfrântă a șovinismului nerăbdător 
și al doilea fariseismul guvernului 
Szell, care se presentă în haina le
galității și evită de a da în glasul 
șovin ist, ce’l intețesce la completa
rea clădirei „statului național ma
ghiar11, dăr totuși lasă bucuros 
să fiă dus de curentul șovinist.

Acăsta este măestria maghiari- 
satorilor de totă categoria, că ei 
de-oparte ațîță poftele masselor ma
ghiare și le aduc acolo, ca se-șl im
pună dorința și voința, âr de altă 
parte construesc legi cărora le dau 
un colorit esterior liberal, dăr le fac 
așa, ca în tdte împrejurările să de
cidă tot numai pofta de maghiari- 
sare, fără ca printr’asta să fiă căl
cată formal legea.

Așa s’a întâmplat dela aduce
rea legii de naționalități încoce cu 
tdte legile, ce au tendință de ma- 
ghiarisare, pănă la legea din ces- 
tiune adusă după trei-c|ecl de ani. 
Acâstă lege este așa croită încât 
s’ar păr 6 că se lasă fiă-cărei comune 
libertatea de-a stabili ea însă-și nu
mele conform trecutului istoric și a 
raporturilor locale. Dâr are un cârlig : 
comunele au numai dreptul de 
optare, după anumite principii la pă
rere destul de liberale, însă dreptul 
de-a decide îl are numai ministrul 
și voința lui apare astfel absolută.

Ce era să răspundă ministru- 
președinte și de interne Szell, decât 
că guvernul își face datoria cu pri
vire la esecutarea legii amintite dela 
1898. Firesce, că nu putea să lipsăscă 
nici accentuarea „precauțiunei în pro- 
cedere", din care regimul Szell își 
face o virtute. E vorba de interese 
importante, căci nu p6te fi indife
rent nici unei comune cum se va 
numi, cfice Szell, ca să arate că lu
crul nu se pote săvîrși în patru-cțecl 
și opt de 6re, după cum ar dori 
Endrey și soți, ci trebue timp pentru 
pregătirile și studiile necesare spe. 
cialiste.

Ministrul spune, că lucrările pre- 
gătitbre în comitatul Pestei sunt 
gata și că s’au și publicat. Aici l’a 
întrerupt o voce întrebând: Dăr cu 
„Kronstadt" ce este? Stați pe loc, 
(fise Szell, aveți paciență, va veni 
rândul la tdte comitatele, față cu 
tdte eu voesc să esecut legea cins
tit. Dăr mai sunt puse în lucrare 

pregătirile necesare și în 
șăse-spre-c|ece comitate și în 
vor fi terminate, ca și în comitatul 
Pestei.

Nu l’a întrebat nimeni pe d-1 
Szell, cum înțelege esecutarea cin
stită a legii, dăr de sigur, că n’o în
țelege, decât în spiritul statului na
țional maghiar, care este și idealul 
lui. A fost deci de prisos, ca inter- 
pelantul să-i mai vină cu pretinsa 
purtare provocătore a Sașilor din 
Ardeal, cari au pretins ca numele j 
istorice „Kronstadt", „Hermanstadt", 
„Bistritz" etc. să fiă înscrise în lista 
numelor oficiale a comunelor. Și mai 
puțin era lipsă să accentueze, că în 
Ungaria nu pot fi tolerate alte nu
me de localități decât maghiare.

Ministru-președinte Szell s’a și 
ferit în replica sa de a atinge fiă și 
numai c’un cuvânt aceste cdrde 
simțibile ale șovinismului, căruia s’a 
dedicat și el cu trup și suflet, și 
deci a repetat numai, că el va con
duce lucrarea așa, ca ea să cores
pundă intențiunilor și sensului legii 
și să fiă cât mai grabnic terminată.

Să mai cjică apoi cineva, că 
Szell nu procede conform devisei: 
lege, drept și dreptate, când va de
cide, ca „Kronstadt" se fiă „Brassd"!

S’avem dăr paciență, tdte se vor 
face cu încetul, căci de-odată, 4i°e 
Szell, nu pot se fiă tăte gata. Și se 
vedem apoi pe acel jurisconsult care 
va pută să dovedăscă, că Szell n’a pro
cedat după lege, când acăsta îl face 
arbitru preste tote propunerile și do
rințele representanțelor comunale.

Szell despre căile ferate bosniace.
Nu de mult deputății Piohler și Ma

jor F.. au adresat guvernului o interpelare 
în oestiunea căilor ferate bosniace. Din par
tea guvernului a răspuns în ședința de 
Vineri a dietei însuși ministru-președinte 
Coloman Szell, ittă în reasumat răspunsul 
primului ministru:

Nu orede, oă în aotualele împrejurări 
ar fi oportun să se facă obieot de discu- 
țiune din cestiunea acăsta, oăcl și așa la 
timpul său ea va veni înaintea camerei ca 
proiect de lege. Se restrînge deci ministrul 
la declararea, că privitor la construirea 
nouălor căi ferate în Bosnia s’au urmat 
tratări lungi între guvernele austro-ungare. 
Resultatul a fost, oă s’a decis presentarea 
unui proieot de lege atât în dieta ungară, 
cât și în parlamentul oentral austriao, în 
care se va cere concesiune de a-se oonstrui 
în primul rend o liniă de cale ferată dela 
Serajevo în jos pe valea Limului pănă la 
frontieră peste Vișegrad pe lângă Hvaș, 
o’o ramificația spre frontiera serbăsoă. Acăstă 
liniă se va cere nu pe lângă garanțiă, ci 
pe basa unui împrumut, ce se va oontrage 
asupra venitelor bosniaoe. îndată după 
construirea acestei linii — oeea-ce va re- 
oere timp de 3 ani — se va presentă die
tei un nou proiect de lege, în care se va 
oere oonstruirea altor doue linii ferate: 
una peste Samag-Doboj, oare va faoe legă
tura cu oăile ferate ungare, alta peste Bu- 
gojno-Arsano, oare va faoe legătura ou Dal
mația.

Prima din aoeste linii corăspunde in
tereselor strategioe ale monarcbiei și la ast
fel de interese și neoesitățl, cari pe aoest

alte vr’o
curând se vor oonstrui, avându-se în vedere

teren sunt iminente. Celel’alte două linii 
inte

rese ambelor state.
La timpul său tăte motivele referi- 

tăre la oonstruirea aoestor linii, se vor spri
jinii ou date și se vor olarifioa în mod su- 
fioient când se va oere dietei să desbată 
proiectele de lege respective.

Răspunsul a fost luat la cunoscință.

Procesul asasinilor bulgari
Ședința dela 2 Noemvrie.

(Continuarea interogatoriului lui Stoian Dimitroff)

Președ : Stoiane Dimitroffian, istorises- 
ce-ne cum ai uois pe Mihăileanu.

Aous. Săra am fost la oafenăua Ma
cedonia. Acolo du l’am găsit pe Mihăileanu 
și m’am dus la el acasă. L’am așteptat pănă 
a plecat cu d-na și copilul. Am mers după 
densul, a întrat într’o oasă, am așteptat să 
iasă, l’am urmărit și am tras un foc cu re
volverul.

I. Așa-dăr mărturisesol, oă l’ai pândit, 
ca să-l omori.

R. Da.
I. Mărturisesol, că l’ai urmat pentru 

acăsta ?
R. Da.
I. Mărturisesol, oă l’ai fi omorît ori 

unde l’ai fi întâlnit, dăcă puteai ?
R. Da.
I. Ți-a dat Alexoff parale vre-odată?
R. Da, mă duceam de-i ceream 1 leu 

său doi.
I. Va să (fi00 n’aveai bani, atunci cu 

ce te-ai dus la Sofia?
R. Aveam bani, dăr voiam să am mai 

mulțl.
Aousatul se. încurcă și nu pote răs

punde.
Președ. fită d-lor jurați esplioațiunea 

faptului, oă Dimitroff tăgăduesoe oele es- 
puse la instrucțiă.

Președ. (oătră Alexoff) Alexoff cu- 
nosol aoeste sorisorl ?

Președintele îi presintă sorisorile pe 
cari acesta le-a soris în temniță lui Stoian 
Dimitroff. Alexoff le- recunăsoe.

In sorisorl Alexoff se răgă de Stoian 
să revină asupra declarațiilor dela instrucția, 
oăol nu Peteff și ou densul l’au îndemnat 
la orimă, ci Sarafoff și comitetul secret.

Președ: Peteff reounosol, că ai soris 
aoestea lui Stoian?

Acuș. Peteff. Da.
Președ: Reounosol, oă Stoian țl-a spus 

oă Sarafoff l’a îndemnat să uoidă pe Mi
hăileanu ?

Aous. Peteff: Da.
Președ: Stoiane ai spus aoestea lui 

Alexoff?
Aous. Dimitroff: Am spus, oăcl altfel 

nu-mi arătau pe Mihăileanu.
I. Reounosol, oă ai luat bani dela 

Alexoff pentru a repara revolverul?
R. Nu.
I. Reounosol, oă ai înoeroat revolve

rul pentru a vedă, dăoă e bun?
R. Nu.
I. E adevărat, oă era vorba să-l omori 

cu toporul ?
R. Da.
I. Prin ce mijlăoe oredeai, oă poți 

fugi din țără?
R. Aveam 45 lei, îmi trebuia 30 pen

tru vapor.
Cernesou, advocat al părței civile, 

tjice să i-8e pună neoontenit întrebări lui 
Stoian Dimitroff, pănă oând va reveni asu
pra mărturisirii, ce a menținut’o timp de 
trei (file-

Cornesou: De oe te-ai dus ou pașa
portul lui Peteff la Rusoiuc?

Acuș. Pentru-oă n’aveam parale.

I. Când te-ai dus la Sofia, aveai de 
gând să te întorol ?

R. Eram în două (adecă la îndoălă)
Președ. Cum erai să mai omori pe 

Mihăileanu, dăoa rămâneai în Bulgaria? 
(rîsete).

Președ. De unde soiai, oă artioolele 
din „Peninsula Balcanică" sunt de Mihăi
leanu ?

R. Spusese Burlaooff, oă dr. Brânză îi 
spusese, că Mihăileanu scrie contra Bul
garilor.

I. De ce ai spus lui Peteff și Alexoff, 
oă Sarafoff țl-a qis să omori pe Mihăi
leanu ?

R. Pentru-oă soiam, că Sarafoff or
dona orime!

(Sala isbuonesoe în aplause și ee faoe 
un sgomot mare. Președintele amenință ou 
evaouarea sălei).

I. De unde soiai acăsta?
R. Dela omorul lui Fitowsky; îmi 

Bpusese Ioonomoff.
I. După-oe ai comis orima, dăoă te 

duol la Sofia, i-ai fi spus lui Sarafoff?
R. Ia-șl fi spus. Vream să oer, oa să 

mă duo ca revoluționar în Macedonia.
I. Și oe voiai dela el ?
R. Să-mi dea arme și bani, oum se dă 

de obioeiti.
Cernesou: Soie Peteff, oă Dimitroff a 

adus sorisorea dela Sofia?
Peteff: Da, era o sorisăre oifrată.
I. Dimitroff, vecjl, că ai dus sorisărea?
R. Nu e adevărat.
Cernesou: Ai dis, oă ai plecat din 

țără, oă n’ai găsit de luoru și oă ai venit 
ăr în țără, oa să găsesol de luoru. Ce luoru 
ai făcut? C6da de topor?

Dimitroff îngână, oă s’a întors la 2 
Iulie și oă a luorat ceva pănă la omor.

Poliorat: Soii, dăcă Sarafoff a ordo 
nat alte orime?

R. Nu soiu, dăr sciu dela Alexoff, oă 
Sarafoff a hotărît mărtea lui Trifanoff.

I. Dăcă soiai, oă Sarafoff comite 
orime, de oe nu ia-i oerut autorisare?

R. M’am dus să întreb pe Ioonomoff, 
dăr nu l’am găsit.

Președintele: Va să <j'că te-ai dus la 
Ioonomoff, oa să i întrebi, dăoă trebue să 
te duci la Sarafoff.

Poliorat: Ce ai făout oele trei seri în 
Sofia ?

Dimitroff d'oe, oă s’a dus pe la unul 
și pe la altul, s’a plimbat.

D. proouror general. Ai jurat oamem
bru în comitetul din Bucuresol?

R. Da.
I. Soii, oe e oomitet suprem?
R. Eu soiu de sooietate.
I. Dăoă ai jurat, trebue Bă scii, oe e 

oomitet suprem.
R. Am jurat pentru Macedonia.
D-1 proouror general, (cătră Peteff). 

Ți-s’a adus la Văcăresol o scrisăre de oă
tră Dimitroff?

Peteff: Da.
D. proouror general esplioă, oă acea 

scrisăre trimisă de Kovaoeff, seoretar din 
Sofia, a fost adusă de Dimitroff la Văoă- 
resol în cjiua de 3 Iulie, a doua c|i după-oe 
s’a întors din Sofia.

Președintele mai faoe o ultimă încer
care.

Președ.: Tu n’ai mamă, n’ai frați, 
surori; oe ar dioe mama ta, dăoă te-ar fi 
omorît? Nu-i dai voie să plângă și văduvei 
lui Mihăileanu? Dăcă da, de oe nu-țl des- 
ohicjl sufletul și să spui adevărul? Cine 
te-a îndemnat la orimă ?

Aous. (brutal): Nu m’a îndemnat ni
meni.

Ședința se suspendă pentru 10 m.
Interogatoriul lui Spiru Alexoff.
Alexoff tjioe, oă nu-1 ohiamă Alexoff 

oi Alexeff.
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Președ. : Nu-țl plaoe o/? (rîsete).
R. Nu-mi place, pentru-că sunt Ro

mân din Macedonia.
Procur, gener.: La judecătorul de in- 

struoțiă ai iscălit Alexoff?
R. Deoă m’a pus așa să isoăleso ? ’Ml 

dice Spiru Hagi Alexe.
Președ.: Ești aousat, că ai procurat 

bani lui Dimitroff, oa să-și cumpere revol
vere.

Acusatul cere cu lacrămi voiă, ca să-și 
spuie păsul, pice, că e de 13 ani în țâră, 
e Român trăit între Bulgari, botezat în bi
serica bulgară, fiind-oă nu avea biserică. A 
venit în țâră, din causa traiului rău la 
Turci, s’a făcut vântjător de înghețată, 
pe urmă s’a dus în Bulgaria și vătjend, că 
niol acolo nu pâte trăi, s’a reîntors în țâră, 
s’a făout bragagiu și a hrănit 5 suflete 
munoind.

Trece într’o di prin calea Călărași; 
vede, că la comitet se ține întrunire pen
tru Macedonia. Nu cunoscea pe Trifanoff 
atunci. Gând se întorcea acasă dela întru
nire, nisoe studențl bulgari îi cji° 80 în" 
sorie în comitet, er el răspunde, că e Ro
mân macedonean. Studenții îi spun, că nu 
se faoe deosebire între Români, Șerbi seu 
Bulgari din Macedonia. Noi luptăm pentru- 
ca Macedonia să fiă autonomă pentru fo
losul tuturor. Trifanoff m’a poftit la întru
nire la el acasă.

Cum avea o gură dulce, cjiee, Trifa
noff mi-a umflat capul cu Macedonia. Tri
fanoff m’a pus să iscălesc oa membru ; nu 
sciu, decă am iscălit eu său m’a iscălit. 
Mi-a pus crucea și eu jur. Pe urmă vine 
Iașar și’ rui-1 reoomandă Trifanoff. Iașar 
tjioe, că prin Bulgari se va ajunge la libe
rarea Macedoniei, nu prin Români. Altă
dată Trifanoff vine ou un carnet la mine 
și cu vorba lui dulce mă face să isoăleso 
20 lei. Nu trece mult și aude, că se faoe 
crima pentru Fitowski.

Timpul fiind înaintat, ședința se ridică 
la 8 ore sera.

Ședința de Vineri, 3 Noemvrie v.
Sala Curții e plină de publio, între 

oarl dame multe. Teodoroff, seoretariil agen
ției bulgare din BucurescI și magistratul 
bulgar Stvacev ooupă punctual locurile lor.

D-l președinte Giuvaru dă ordin să 
se întroduoă acusații în sală. Apoi procede 
la continuarea interogatorului lui Spiru 
Alexoff.

Președ.: Spune oând și cu ce ooasiune 
ai cunosout pe Dumitru Iconomoff?

Alexoff: Am cunosout pe Iconomoff 
în luna Martie. într’o cji eram ou fratele 
meu în prăvălie. Intră doi domni și cer 
de 20 bani salam și măsline. Eu spui bul- 
găresoe fratelui meu să-i servâscă. Acei 
domni îmi spun atunci: „Ah, d-vostră sun
teți Bulgari, îmi pare bine, sunteți oom- 
patrioțl..." Se pun la masă, mănâncă, beau 
vin adus de alături... I-am întrebat de unde 
sunt! Unul mi-a spus, că e din Macedonia 
și se reoomandă Petoțeff și altul Gheorghe 
Stoioa. Altă cji veni âr aoela care se re
comanda Petoțeff și-mi oere o adresă a 
unuia Gheorghe Tapancu, str. Măcelari Nr. 
36. Merg ou densul în aoea stradă, găsim 
o fetiță și întrebăm de Gheorghe Tapancu.. 
Fetița tj'Ge> nu e aoasă ; am lăsat adresa. 
A doua cji vine âr acel Petoțeff (Ioono- 
moff) și ou Tapancu. Petoțeff îi dă o scri- 
sore lui Tapaucu. Acesta cjioe : „ah, merciu.

Președ.: Sciai, oă acest Petoțef e Ieo- 
nomoff ?

R. Pe urmă am aflat.
I. Continuă.
R. Iconomoff sorie o sorisâre pe o 

foiță și o dă lui Tapancu oa să o dea lui 
Carambuloff și-i dă și doi lei.

A doua cji 6r vine Iconomoff și, după 
ce a primit răspuns dela Tapancu, se schimbă 
la față și-i dă altă scrisdre și 4 franci. La 
al 2-lea răspuns, Iconomoff cjloe> că ntl 6 
răspuns dela aoela și că e un secret.

loonomoff trimite o a 3-a. scrisdre. Pe 
urmă vine în altă cji ȘÎ cere răspunsul. Eu 
îi spusei: „uite beleaua ce mi-ai făcut, âtă 
sorisârea ce am primit; să mă duo la Sf. 
Gheorghe cu 60 lei să i dau unuia, că Ta
pancu a fost prins. Iconomoff mă ia și mă 
duoe la o câroiumă, acolo ne întâlnim și 
cu Peteff și mergem la Sf. Gheorghe. Aci 
găsim pe Tapancu, oare ne spune, că de 
aceea a cerut 60 de lei, pentru-eă a fost 
bănuit și ca să scape, s’a învoit cu direc
torul poliției. După multe îndoell, i-am dat 
20 lei.

Iconomoff pe urmă a plecat cu Ta
pancu certându-se, și amenințându-1 ou re
volverul.

Președ.: Ca oetățân onorabil, cum în
lesneai comunicația unei persdne cu ares- 
tății ? Oare era datoria d-tale ?

R. De unde mă tăia capul atunol, 
oredeam oă sunt rude.

I. Când ai aflat, oă aoea persdnă e 
loonomoff?

R. Când a venit o personă din Rus- 
oiuo și l’a văcjut în prăvăliă, tjicându-i pe 
nume.

I. Nu l’ai întrebat de oe s’a dat ou 
numele de Petoțeff, oând îl ohiamă Ioo- 
nomoflf?

R. Mi-a spus, oă așa face el, îșl sohimbă 
numele?

I. N’ai întrat la bănuială?
R. Da.
I. Atunol de oe n’ai denunțat?
R. De unde soiam ?
I. Cum nu soiai ? Nu sciai că e pen

tru Carambuloff, care era arestat?
R. Soiam asta, dâr nu oredeam, oă e 

vorba de vr’un omor.
I. Țl-a spus apoi Iconomoff oă făcea 

parte din comitetul din Sofia ?
R. Da.
I. Continuă.
R. Eu i-am spus lui Iconomoff să nu 

mai vie. Aoea personă, oare venea din 
Rusciuc dioea, că are un amanet ca se-i 
dea lui Iconomoff: un revolver, pumnal și un 
cuțitaș. Mie îmi dădu un paohet cu doc
torii să-l păstrez în lada defier. Și eu plec ou 
acea personă, oare se reoomandă Spiru An
gheloff, ca să căutăm pe loonomoff. Dâr 
nu l’am găsit. Atunci Spiru Angheloff cjice, 
oă plecă îndărăt și se duce la gară lăsând 
o scrisdre pentru Iconomoff și însărcinarea 
să-i dau amanetul și dootoriile.

După oe a pleoat Spiru Angheloff le, 
gară, vine loonomoff la mine, ia sorisorea, 
plâcă iute la gară, întâroe înapoi pe An
gheloff și vine la mine de ia amănetul 
înapoi.

Altă di plimbându-mă prin Cismigiu, 
și eșind prin Popa-Tatu, văd într’o oârciumă 
pe loonomoff, Peteff și Dimitroff, mă chiamă, 
mă cinstesc și după ce ne despărțim, Ico
nomoff îmi bagă nisce scrisori în buzunar, 
se uroă în tramvai și-mi cjice, că a doua- 
cji să ne întâlnim.

Când viu aoasă, pui pe un băiat să 
cetâsoă și văd oă se vorbea de otravă. Eu 
m’am speriat, înțelegând, oă e vorba de o 
crimă.

Când a venit Iconomoff la mine, i-am 
cerut esplicație, el cjise, oă e urmărit de 
poliție și d’aia mi-a lăsat scrisorile.

Eu îl întreb de oe să se omore un 
patriot oa Trifanoff. El îmi spune : asta nu 
e trâba d-tale, trebue să ții scrisorile; la 
planul ăsta luorâză capete de miniștri, nu 
un prost ca tine. Apoi m’a amenințat să-i 
dau 60 de lei ca să plece, oă altfel va fi 
vai de mine și că are să mai ia obligații.

I. De ce n’ai denunțat poliției?
R. Mi-a fost târnă să nu fiu omorît 

de comitet.
întrebat fiind, dâcă i-a oerut bani Di

mitroff, acusatul spune, că i-a oerut bani 
și el i-a dat la recomandația lui Peteff. 
Mei afirmă Alexoff, oă Dimitroff i-a arătat 
odată un revolver stricat și oă mai pe 
urmă i-a oerut bani să-și oumpere un revol
ver nou.

I. Ce să faoă cu- revolverul ?
R. Să omore pe MihăiJeanu, pe Iașar 

și pe alt Bulgar.
I. Ce ai făout d-ta ?
R. Eu nu i-am dat bani.
I. Ți-a cjis Dimitroff, că vși fără bani 

a căpătat revolverul ?
R. Da.
I. Ți-a cerut bani pentru reparare?
R. Era reparat.
I. Ți-a oerut Peteff parale pentru dân

sul și Dimitroff ea să fugă?
R. Peteff mi-a cerut numai pentru 

densul.
I. După-ce ai oetit scrisorile lui Ico

nomoff, unde era vorba de omorirea lui 
Trifanoff, ce ai făcut cu otrava ?

R. Am păstrat’o, oă pâte era să vie 
âr să mi-o câră.

I. Când judecătorul de instruoțiă a 
venit să-ți câră otrava, de cei-aidat acoid 
boric în loc de otravă?

R. Eram zăpăcit, nu sciam unde o 
pusesem, pe urmă mi-am adus aminte și 
am spus, oă se găsesce în pivniță. Dâr nu 
s’a găsit nici aoi, fiind-că fratele meu o 
aruncase în privată.

I. Țl-a cerut Dimitroff să-i dai pu
țină dulceță din pachet?

R. Da.
I. Va să cjică soia și Dimitroff de 

dulcâța asta (otrava)?
R. Soia dela loonomoff.
Procur, general: Va să cji că toți soi ați 

de otravă, și d-ta, și loonomoff și Dimi
troff.

I. Ai <jis> oă ai frioă de-a fi omorît 
de Sarafoff?

R. Da.
I. Ce, Sarafoff decreta mdrtea ?
R. Firesoe, nu vedeți și d-vâstră (rî

sete).
Președintele cetesoe o scrisore a lui 

Stoiloff, cu a oărui femeiă trăia Alexoff:
„D-le Spiru (Alexoff), am rămas fdrte 

mulțumit pentru recomandația, ce ai fă- 
out’o nevestei mele, căreia i-ai spus, că nu 
sunt demn de dânsa, și care a căutat să 
mă oompromită la un loo înalt eto.“

Președintele mai oetesce și alte două 
scrisori. Una a lui Troleff oătră Iconomoff 
cum-că a vorbit cu Kovaceff asupra lui 
Stoilov și cum-că se vor lua măsuri în con
tra acestuia dâcă se va opune. Aoâstă scri
sore e un răspuns la plângerea lui Alexoff, 
în contra lui Stoiloff, despre care scria, că 
e un potrivnic al scopului maoedonean, 
spre a-1 compromite la înaltul oomitet pe 
Stoiloff, și a-i lua femeia.

Acusatul Alexoff spune de Stoiloff, că 
e om stricat, pe care îl recomandasem la 
diferiți stăpâni, și oare a jurat, că nu e 
adevărat, oă l’a pîrît pentru femeia lui, că 
femeia lui trăesoe acum cu un acusat fugit, 
ou Coți Zamfiroff și că acea femeiă servia 
de intrigantă lui Iconomoff.

Ședința se suspendă la ârele 3.

Esecutarea legii despre numele 
localităților. Seim, că într’una din ședin
țele de dăunăcjl ale dietei ungare deputa
tul Endrey Gy. a interpelat pe ministru- 
președinte Szell privitor la eseoutarea legii 
despre numele looalităților. In ședința de 
Vineri a dietei Coloman Szell a răspuns 
interpelării. El cjise, oă nu este permis a-se 
grăbi lucrul, care este împreunat ou o lu
crare grea și însemnată și cu care se ocupă 
un comitet anume constituit spre acest 
scop. In comitatul Pestei s’au stabilit deja 
numele localităților. Nu se pbte cj'ce, prin 
urmare, că nu s’a făout nimic.

Interpelantul n’a fost mulțumit cu 
răspunsul și a cp8, legea s’a adus pen- 
tru-ca să se pună capăt batjoourirei, oe o 
fao naționalitățile dând nume străine ca 
„Hermanstadt", „Kronstadt", „Bistritz" etc. 
orașelor maghiare. — Camera a luat la ou- 
nosoință răspunsul ministrului-președiate.

Interwiev cu un ambasador chi
nos. țliarul „Matin" publică un interwiev, 
pe care l’a avut ou ambasadorul chines din 
Paris asupra eondițiunilor de pace. Etă oe 
a <j's ambasadorul, între altele: „Tote aceste 
sunt vorbe gole; oui voesc puterile să pună 
condiții? Aliații nu stau în fața unei pu
teri responsabile. Li-Hung-Ciang și oolegii 
săi sunt numai nisoe fioțiunl diplomatice. 
Ei trăgănâză tratativele ca să oâștige timp. 
Boxerii nu pot fi esterminațl prin decrete. 
Prinții vinovațl vor fi omorîți numai prin 
depeșl".

SUIRILE D1LEL
— 7 (20) Noemvrie.

Nouele tunuri. Majestatea Sa mo- 
narchul a făcut Vineri o revistă interesantă 
în hotarul dela Godollo. A treout adecă în 
revistă — Douele tunuri. Va să <j’°& nu 
este numai o simplă poveste ceea-ce s’a 
scris despre prevederea armatei ou tunuri 
nouă. Monarohul a rămas forte mulțămit 
de modelul de tun, oe i-s’a arătat.

Tineri universitari în contra due 
lului. In sînul tinerimei universitare din 
Budapesta s’a pornit o lăudabilă mișcare 
în contra duelului. Studentul Petru Mihalyi, 
președintele clubului tinerimei universitare, 
a pus la ordinea cjilei într’una din ședin
țele oomitetului desbaterea amănunțită a 
oestiunei și cjdele acestea va adresa un 
apel oătră președinții tuturor societăților 
de studențl, cu cari împreună se va stabili 
apoi un statut oornun. ldeia acâsta a în
tâmpinat cea mai viuă aprobare la pro
fesorii universitari.

0 descoperire medicală importantă. 
Medicul din New-York Dr. William O Mooz, 
oare de un an de cjile faoe studii scien- 
tifice în Roma, a descoperit ceva sensa- 
țioDal. De <jflcl de ani medicii îșl dau si
lința să afle, oă ce oausâză uremia, oare mai 
ales la bdlele de rinichi este pricinuitbrea 

morții, Bbla’acâsta a împreunată cu simptom» 
de înveninară. Lui Dr. Mooz i-a sucoesînfine 
a separa o materiă fluidă din urin, care sâ- 
mănă ou oleul și oare desvoltându-se în 
organismul omenesc, provbcă perioule mari. 
Din esperimentările de pănă acum s’a do
vedit neîndois, oă veninul aoesta, oăruia 
Dr. Mooz i-a dat numirea de ureina, este 
oausa unioă a uremiei.

Emigrarea Rutenilor. Din^Fiwwe se 
sorie, oă pe acolo treo ârășl număroșl emi- 
granțl. Pilele acestea nu mai puțin decât 
300 de Ruteni din Maramureș au treout 
prin Fiume spre Genua, de unde vor pleoa 
mai departe spre Brasilia.

Hârtia din nou se va seumpi. Foile 
unguresol aduo soirea, oă din oausa oon- 
tinuei scumpiri a materialului brut, ce se 
întrebuințâză la fabricarea hârtiei, la care 
se mai adauge și miseria apei, fabricanții 
din Ungaria și Austria sunt nevoițl a urca 
din nou prețul hârtiei în mod însemnat. 
Anume dela 1 Ianuarie 1901 se va uroa 
prețul ou 15 —2O°/0; se dice, că pentru unele 
feluri de hârtiă se vor uroa prețurile ou 
30—4O°/o- Comeroianții de hârtiă au hotărît 
unanim, ca din 5 Noemvrie să urce pre
țurile.

învățătorii în serviciul recense- 
mântului poporațiunei. Ministrul ungureso 
de culte și instrucțiune publioă printr’o or- 
dinațiune adresată inspeotorilor șoolarl reg. 
ou Nr. 3658 a dispus a lua măsuri, ca cu 
ooasiunea recensământului din aoest an în
vățătorii să fiă aplicați oa oomisari de re
censământ poporal. învățătorii fără consi
derare la caraoterul șoblelor lor sunt da
tori a primi aoâstă onbre, întru-cât vor fi 
numiți la asta. învățătorii numiți vor fi 
liberați de învățământ dela 1—10 Ianuarie.•

Conferențe. Liga va inaugura pe la 
efirșitul aoestei luni e serie de conferențe. 
Tot în Noemvrie se va ține la Ateneu o 
serbare artistioă, pentru sporirea fondului 
Ligei. D-șbra Agata Bârsescu a promis 
a-șl da tot oonoursul pentru reușita aoestei 
festivități.

Arestări și espulsari. Vineri a în
trat în România, prin Predeal, un Bulgar 
suspect; semnalat poliției de siguranță de 
mult timp. Bulgarul aoesta șl-a luat bilet 
de drum de fier numai pănă la Ploeștl, 
unde a și fost arestat.

Poliția de siguranță a arestat Sâm
bătă trei bulgari Vladeflf, Comovski și Coo- 
nofski din orașul Troian din Bulgaria. Ei 
au venit prin Rusoiuc la Giurgiu și de 
acolo în BucurescI. Aduși la polițiă acești 
bulgari au deolarat, oă sunt cojocari și că 
au venit în âuourescl oa să oumpere piei. 
Intrebându-i câți bani au cu ei, au răspuns, 
că fiă-oara posedă câte 30 de lei. Câte-șl 
trei Bulgari au servit în armată și au eșit 
căprari. Ei au fost ’soldați sub oomanda 
oăpitannlui Popoflf și fac parte din comi
tetul revoluționar.

Consiliul de miniștri a semnat Sâm
bătă sâra decretul de espulsare al d-nei 
Sevastia Dr. Apostoloff, supusă bulgară. 
Aoâstă d-nă a făcut de nenumărate-orl 
drumul dela Rusoiuk la Giurgiu, mai cu 
seină după săvîrșirea asasinatelor. Poliția 
portului Giurgiu a arestat’o de mai multe- 
orl, căci dânsa venea adesea și fără pa
șaport. Acum în urmă, oând s’a înoeput, 
procesul la Curtea ou juri, d-na Sevastia 
Dr. Apostoloff a venit în Buourescl. Din 
oercetănle făcute de servioiul de siguranță 
reaultă grave bănue'H, oă dânsa ar fi o 
spionă bulgară și astfel prefectul poliției a 
făcut raport pentru espulsarea ei.

Apanagiul reginei Margareta. După 
o, soire telegrafiică din Roma, ministru- 
președinte italian Saracco a deolarat, că va 
stabili printr’un proiect de lege apanagiul 
văduvei regine Margareta. In sensul legii 
aoesteia, regina va primi anual dela stat 
dou£ milidne lire. Suma aoâsta însă nu i se 
va plăti deosebit, oi de odată cu lista ci
vilă, care se va uroa astfel dela 15,050,000 
lire la 17,050,000. Apanagiul va fi dat de 
însuși regele mamei sale, tocmai așa cum 
la timpul său a făout regele Umberto, 
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care^ plătea el apanagiul lui Victor Ema
nuel, oa principe de Neapol.

Medic de cerc. Ou sediul în comuna 
Săscior a fost ales cjilele acestea ou una
nimitate Dr. Ianou, singurul ooncurent. 
D-sa se află actual la spitalul civil din 
Sibiiu.

Teatru german. Ou piese de adî, 
(Marții) „Das grobe Hemdu, piesă poporală 
de Karlweis, se va represeuta deja a treia 
piesă din oiolul de representațiunl teatrale 
a d-lui Leo Baur. Ambele prime represen- 
tațiunl au fost fârte bine ceroetate și au 
avut o reușită frumâsă.

Ovațiuni prin cărți postale. In Zu
rich s’a constituit un comitet ou scop de a 
colecta din tote părțile lumei oărțl poștale 
cu dedioații și felioitărl pentru Krăger din 
inoidentul sosirii lui în Europa.

Un locotenent în reservă deșertat. 
In foia ofioiâsă se publică o interesantă 
citațiune. Comandantul tribunalului militar 
al cercului VI de h'onvecjl dela Clușiîi, 
Victor Spies citâză pe baronul Otto Schlei- 
nitz, locotenent în regimentul 24 de hon- 
vecjl dela Brașov. După cum se c(ice în 
citațiune, baronul Schleinitz s’a depărtat în 
loo necunosout, unde pentru tot-deuna s’a 
retras din serviciul militar, voind să trăâscă 
negenat, în liniște, fără a se soi urma sa. 
N’a făcut raport asupra looului unde se 
află și niol n’a plenipotențiat pe nimenea, 
ca să-i primâscă biletul de conohemare. 
Din causa aoâsta n’a putnt fi ohiămat nici 
la deprinderile de arme de astă-tâmnă. 
Dâoă timp de 9 Z^e nu se va presents, 
se va porni oontra lui procedura penală 
militară pentru nesupunere.

G6nă de urși. Din Avrig, ou data de 
18 Noemvrie, se sorie „Tribunei": Astăcjl 
s’a ținut gâna ofioială de urși. Resultatul 
a fost un urs de 160 ohile și o ursoioă de 
60 ohile. Dâr și nenorooirl s’au întâmplat 
din causa armelor slabe. Ursoioa, după-oe 
a fost vulnerată, a sărit la vânător și l’a 
sgăriat urît; un bătrân vânător venind 
intru ajutor și neluând pușca foo, ursoioa 
s’a năpustit asupra acestuia și l’a vulnerat 
oribil pe bietul om, care acum trage de 
morte; într’un târziu s’a întâlnit ursoioa 
ou alțl vânători în fuga ei, cari au cuicat’o 
la pământ. Ursul înoă s’a pus și el pe ini
micul său și a oăutat al măcelări, însă oă- 
pitanul în pensiune Sohuler și Zerbes, ma
șinist de aici, au sărit într’ajutor și cu 4 
pușcăturî l’au făcut inofensiv.

Episcop — venător. „Pești Naplo" 
sorie, că episoopu titular I. lvancovicl din 
Rozsnyo a arangiat săptămâna trecută o 
vânătore în pădurile episcopescl. Cu ooasia 
aoâsta episcopul a împușoat o oăprioră.

®in Africa sudica.
Luptele între Englesl și Buri conti

nuă mereu. Lui „Daily Telegraph'1' i-se anunță 
•din Pietermaritzburg ou data de 16 1. o., 
că gamisona englesă din Vryheid este împre
surată de Buri. Ea a evacuat orașul și a 
ocupat posițiă pe o colină, oare dominâză 
terenul.

*
Agenția „Iieuteru primesce din Blo

emfontein soirea, că Burii, oarf țin ocupat 
Vyclcsburg-u], aștâptă ea D/.wett să se unâscă 
ou ei. Burii ooupă o posițiă tare în munții 
Statului liber și sunt provătjuțl cu victualii 
și munițiunl pe timp de doi ani.

Din Lourenzo-Margues se vestesce, oă 
Boit, consulul suprem de pănă acum în re- 
publioele sud-af’ricane, a primit ordin ofi
cial să nu mai arboreze stindardul Trans- 
vaalului și statului liber Oranje, fiind-vă 
Portugalia nu mai recunâsce de indepen
dente aceste țări.

*
Lord Roberts anunță din Johanesburg, 

oă trupele lui au oiocuirl cjilnioe cu Burii. 
Generalii englesl Barton și Douglas au 
ocupat în 15 1. o. Clark, fără a întâmpina 
vr’o resistență. Douglas s’a luptat o cp îm 
tregă cu oomanda-Lieberg și a prins mai 

mulțl Buri, apoi a luat oa pradă multe oi 
și vite.

Din Bruxella se telegrafâză, oă guver
nul engles a făout pași secrețl la guvernul 
belgian, să seouestreze visteria de stat, oe 
o duoe ou sine Kruger. In scopul aoesta 
doi detectivi englesl au sosit în Bruxella.

VARIETATE.
Transformarea Ierusalimului. Un 

corespondent de diar, sosit de curând în 
Ierusalim cu misiunea etiopiană, trimite fa
rului său următârele impresiunî din visi
tarea orașului sfânt:

Transformarea continuă și se agravâză. 
Dâoă Chateaubriand său Lamartine ar re
veni să facă în țările sfinte călătoria ce 
ne-au desoris, ar fi fârte supărațl. Rampar- 
tele veohl și pitorescl, oe împresâră orașul 
sfânt, se află încă în piciore, dâr în multe 
puncte nu se mai văd.

Ele erau mai mult farmec, de oât apă
rarea veohel cetăți și, ori din oe parte ai 
fi privit, vedeai ivindu-se din corsetul său de 
piatră profilul teatral al oupolelor sale, al 
olopotnițelor și al minaretelor. Acest deoor 
de operă, magnific și aprope fantastio, oe 
apare din mijlooul înălțimilor triste, oe do
mină orașul, va trebui înourând să fie cău
tat în susul muntelui măslinilor, și ohiar, 
după cum merg lucrurile, ou anevoință se 
va mai găsi printre ziduri un colț, de unde 
să poți oontempla augustul oraș atât de 
original.

Când, oa oopil, am făcut prima călă
toria la sfântul pământ, rampartele dominau 
totul. Ierusalimul apărea dintre pietrele sale 
ca înoins de o aureolă. D’abia o oonstruc- 
țiune spre vest, cu aspectul posomorit de 
fortăreță. Era pe oât îmi aduo aminte, 
aotualul consulat ruseso. încolo, pretutindeni 
nobila împrejmuire,ou bastionele sale, ou 
porțile sale frumose, dominiau ca stăpână 
absolută, și cu greutate îți deslipeai privi
rile dela ea.

Astăcjl se oonstruesoe pretutindeni. 
Dela gară pănă dinoolo de porta Damas
cului, nu se văd la stânga rampartelor de 
oât construoțiunl încă nesvântate. netermi
nate său d’abia începute. Un praf alb, de 
o albâță supărătâre pentru oohl, acopere 
stradele și oasele; și puțini bieți măslini, 
ce au mai rămas în pictore în mijlocul gră
mezilor de pietril, oa nisoe martori întristați 
ai acestor schimbări de o banalitate deso- 
latdre, au și pi aerul de a fi încărunțit. 
P’aloourI, ba mai pretutindeni, nisoe ziduri 
nouă ascund prostesoe vederea admirabilei 
împrejmuiri. Și încă, ohiar acâstă împrej
muire, Turoii, oarl se îngrijesc fârte puțin 
de pitoreso, erau dispuși a saorifioa pentru 
lărgirea orașului. S’a pledat causa acestei 
împrejurimi antioe, și pănă acum nu s’au 
atins de ea, dâr n’ar trebui tocmai multe 
voiajuri imperiale, pentru-oa Ierusalimul să-și 
pârcjă nobila alură și să cac)ă precum au 
oăcjut veohile orașe ale Franciel ou rampar
tele pitoresol, saorificate spiritului reotili- 
niar, care n’a încetat de a se afirma de 
când ou pretinsa Renascere. Pârta de Iaffa 
a dispărut aprope, sacrificată necesității 
trecerei trăsurilor, cari ar fi putut aștepta 
oeva mai încolo, căol nu merg tocmai de 
parte îu oraș. Stradele destul de largi, au 
fost maeadamisate în mod odios, pe când 
stradele cele veohl sunt pavate în mod con 
venabil. Moscheea lui Omar, una din per
lele Orientului, șl-a vădut portioele sale aco
perite de teouială; asemenea s’a tenouit în 
mod odios și moscheea El-Aksa, veohea 
biserioă a lui Justinian, unde se putea ad
mira frumâsele resturi ale arhiteoturel bi
zantine. E ceva lamentabil și jalnic. îm
păratul Wilhelm, oare e artist une-orl, a 
trebuit de sigur să sufere de acea profanare, 
făoută în onârea sa.

In curând e vorba a se dărîma clă
dirile antioe de looul' Adormirei, dăruit 
împăratului Wilhelm, spre a se faoe loo 
vre-unul biserioi banale. Der trâba nu va 
merge așa lesne, din oausa protestărilor 
musulmanilor, oarl țipă,"că se profanâză nu 
sciu oe mormânt al unui sfânt d’al lor. Dâr 
totuși se face,, de dre-ce acum de curând a 

sosit o caravană de 400 catolici germani, 
cari au venit spre a asista la punerea pie
trei fundamentale.

Din viața familiară a larului. 
Din inoidentul îmbolnăvirei Țarului Nico- 
lae II, un c}'ar din străinătate aduoe ur- 
mătârele amănunte din viața intimă a fa
miliei împărătesei:

Reședința din Crimeea, a Suveranilor 
Rusiei se află la o depărtare cam de-o ju
mătate da oră de Yalta. Palatul Țarului 
nu este de construcția pompâsă, ci o clă
dire josă și întinsă, care în parte se as
cunde în verdâță. Din sala oea mare de 
recepțiune nisoe scări pitoreșol conduo în 
jos. Actualmente nimenea n’are voiă să se 
apropiă pănă la o anumită depărtare de 
Livadia, fără un pașaport speoial, care se 
eliberâză forte greu. Soldați înarmați pă- 
zeso din tote părțile palatul imperial; peste 
tot locul se află agențl secrețl de polițiă.

Sunt două palate în Livadia: palatul 
oel mare în care residâză acum Suveranii 
Rusiei și palatul oel mic din fund. Cel 
dintâiu este tocmai atât de mare, încât 
pâte cuprinde familia Țarului. Suita lo- 
ouesoe în vilele dimprejur. Mioul palat 
este închis pentru ca să se sacreze memoria 
tată'ui Țarului (Alexandru III), care ajmurit 
acolo.

Țărul duoe o intimă viată familiară. 
După-ce copiii sunt duși la culcare sâu 
când se scâlă diminâța, Țarul și Țarina 
tot-dâuna stau ca să-i salute.

Țarul luorâză de diminâța și pănă la 
amâ<Ț, oând dejunâză și apoi ia disposi- 
țiunl oe să facă după amâcjl.

Aprope în fiă-oare după-amiacjl se fac 
esoursiunl oălare, de dre-ce împărătâsa că- 
lăresoe bucuros și bine. In astfel de cJUa 
stau Ia soară vre o 20 de oai de rassă cauca 
sică, destinați pentru Țarul, Țarina, pentru 
marii duol și marile ducese.

Astfel într’o (Ț s’a făcut o escursiune 
la Massandra, unde se află oele mai esce- 
lente vii ale împăratului.

Copiii Țarului (trei fetițe) fac (Țlnic 
preumblări ou trăsura prin oraș, fiind înso
țite de o escortă de 4 Cazaci.

După cum se soie, Țarina este pe cale 
de a nasce un copil.

Ar fi o lovitură durerâsă pentru îm- 
părătesa Rusiei, dâoă sârtea nemilosă i-ar 
smulge soțul.

ULTIME SCUU.
Paris, 19 Noemvrie. Consiliul 

municipal al Parisului a decis de-a 
primi în mod solemn pe Kriîger.— 
Telegrame din Marsilia spun, că lui 
Kriîger i-se pregătesce o primire din 
cele mai grandidsă.

Viena, 19 Noemvrie. Din Con- 
stantinopol se anunță, că Turcia tri
mite trupe în Albania, unde agita
țiunea comitetului revoluționar de
vine periculosă.

Londra, 19 Noemvrie. Din Shan
ghai se anunță, că trei generali en- 
glesi cu 23,000 dmenl s’au pus în 
mișcare la granița provinciei Cili, ca 
se împiedece înaintarea aliaților de 
cătră vest. — Li-Hung-Cîang a avi- 
sat pe ambasadori, că prințul Tuan 
s’a refugiat în Nînhsiahsiang. Am
basadorii cer acum ca în loc depe- 
dbpsă cu mdrte, căpeteniile rescula- 
ților se fiă pedepsiți cu rigdrea cea 
mai mare preveȚută de legile Chi
nese.

Londra, 20 Noemvre. Țarul s’a 
aflat în decursul Țilei de eri mai 
bine.

Madrid, 19 Noemvrie. In Con
gresul pan-iberian Moret a cerut, ca 
alianța pan-iberică se nu se estindă 
numai la popdrele iberice, ci și asu
pra poporelor latine din Francia, Ita
lia și România.

1211 SIL
Asii pentru eoc-milionari.—Dio& 

Atnerioanii n.’ar fi esistat, cjiariștii europeni 
i-ar fi inventat pentru marea plăcere a ce
titorilor lor. Dâr din fericire nu trebue să 
ne ostenim să facem aoâsta ; vrednicii ur
mași ai Iankeilor nu oer decât să trăâscă 
și să ne uimâscă cu sgomotul isprăvirilor 
lor! Și nui Z’Mică lăsată de Dumnezeu 
în care să nu se vorbâscă de vr’o manifes
tare a spiritului lor ciudat de născooitor. 
AZI se vorbesce de înființarea unui asii 
de ex-milionarl. Un âre care Riohard Fer
ris, care a fost 50 de ani președintele Băn- 
oei din New-York, a cumpărat caBtelul is
toric din Poughkepsie cu bani lăsațl în 
acest scop de oătră amicul lui Samuel 
Pingle. Ospiciul nu va primi de cât aoeea 
cari au făcut miliâne și apoi și-au perdut 
averea.

*

Căsetoriă între pitici, — In cu
rând se va celebra le Newask (Statul New- 
yersey), căsătoria a doi pitici ale oăror 
talii la olaltă nu treo peste 73 policari. 
Amândoi fac parte din nisce circuri ambu
lante: logodnica vine din Chioago și mama 
ei d-na Robinson figurâză de asemenea în 
oircurl sub numele de „ferneea tare." Lo
godnicul, majorul Griqui, s’a năsoutlaNev- 
vask, aoum 23 ani; d-ra Robinson e cu 
trei ani mai tinără, decât densul; ei cân
tăresc, fie-oare, câte 53 funțl. Ei s’au în
tâlnit la Newask, unde tînăra pitioă a ve
nit în visită și ei s’au plăout dela întâia 
întâlnire. Acești doi pitici deprinși ou fo
cul rampei, caută tâte mijlâcele de a-se 
ascunde de când sunt logodiți; lor le plăoâ 
să se plimbe singuri la braț, în împrejuri
mile orașului, der o grămadă de ștrengari 
și ștrengarițe îi urmau și-i plictisău. Acum 
ei nu se mai plimbă de cât în tramvaiii 
seu se asound sub porțile caselor spre a-se 
întâlni. Maiorul și logodnica sa sunt forte 
inteligențî.

Literatură.
Instrucțiuni populare despre da- 

tovințele și drepturile purtătorului de dare 
edate de Wilhelm Niemandz, 1900. Prețul 
cor. 1.20 plus 10 bani porto. Fiindcă unii 
căZușeră în greșâla de a crede, că acâstă 
carte ar fi potrivită numai pentru Brașov 
și comitat, suntem rugați > chiar din partea 
d-lui editor a rectifica și asigura, că acestă 
carte de o potrivă bună și folositore pen
tru cetățenii români ai statului acestuia și 
e chiămată a servi sprejmare ajutor tuturor 
celor ce au afaceri de dări fiă de stat, fiă 
comunale etc. fiind opul provăZut și cu ta
belele necesare așa că pote servi ca și un 
„notarăș“.Se pot procura și'dela Tipografia 
„A. Mureșianu".

*
Antropomorfisme și Antiantro- 

pomorfisme în limba română de Nicolae 
Sulică. In limba nâstră scrierile de felul 
acesta sunt rare și scrierea acesta 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 sciențiGcă, ci și prin limba- 
giu său scris la înțelesul tuturor Autorul 
e cunoscut și din scrierile sale folklorioe- 
filologice de pănă aoum. Cartea oe anun 
țăm acum, se pâte procura dela Tipografia 
A. Mureșianu cu 40 or. sâu 80 bani (plus 
5 bani porto).

„Carte de cântece pentru tinerimea 
școlară adunate și aranjate de Ioan DaritP". 
A apărut numai acum și conține: hore, mar
șuri (școlastice și eroice) elegii, imnuri, 
cântece religiose și alte multe soiuri alese 
din cele maifrumâse și de cei mai vestiți po
eți ai noștri; așa căeleși pentru tinerimea 
adultă și popor în genere dau o petrecere 
frumosă. Constă din peste 168 pag. și se 
vinde și la Tipografia A. Mureșianu cu 50 
bani (25 er.) plus 5 bani porto.

Proprietar: Dr. Âuref fflurtțiafUi.

Redactor responsabil: Orego.-it/ Rta/or.
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Prin conclusul din 14 Noemvrie a. c. Onor, representanță comunală a orașului Brașov, a statorit consemnarea 
numelor viriliștilor orășenesc! pe anul 1901 după cum urm6ză:

Corone | fii.
1 Cari Czell, fabricant Brașov 13916 18 apotecariti
2 Dr. Vilhelm Czell fabricant ,, 9333 52 m. cam. comerc.
3 Leopold Jakob Adler banchier Brașov 8278 95
4 Frideric Czell fabricant „ 5634 27
5 Institutul de pensiune general „ 5168 98
6 Mihael Fleischer fabricant de salam Brașov 5141 84 m. cam. c. și ind
7 Adolf Hesshaimer, comersant îț 5012 50 dtto
8 Dr. Nândor Otrobân medic țț 4336 90 medic
9 Copony Mârton fabricant de hârtie « 413C 96 m. cam. c. și ind.

10 Dr. Josif Fabritius, med. orăș. în pens. țț 3371 28 medic
11 Emanuel Mayer, comersant n 3058 52 m. cam. c. și ind.
12 Ernestine Adler, prop, de casă 15 2861 80
13 Carol Neustadter, cafetier și fabric. țț 2825 68 dtto
14 Dr. Carol Fiechtenmacher, medic țț 2814 02 medic
15 Alexandru Drechsler, catetier 1? 2763 72
16 Spitalul femeilor serace evang. 2723 18
17 Henrik Aronsohn, spediter 2575 50 m. cam. c. și înd.
18 Henrik Hiemesch, fabr. de salam țț 2570 92
19 Ioniță Schiel, fabr. de mașine W 2473 72 dtto
20 Josif Prentner, neguțător de producte 2433 20 dtto
21 Josif Mayer, advocat țț 2413 36 advocat
22 Emil Porr, comersant țț 2374 82 m cam. c. și ind.
23 Stefan Verzâr, traficant de tabac țț 2348 82 dtto
24 Mihael Teutsch; cojocar n 2223 98 dtto
25 u-corge B, Popo, comersant 11 2274 73

L'lisa v. Pleckersfeld n 2272 94
27 George I Eremias, econom 2231 18
28 Dr. Ăndor Bogdân, subjude cercual « 2200 80 Dr» în drept
29 Ludovic Miess, comersant 2192 80 m. cam. c. și ind.
30 Leopold Adler, fotograf 2148 51
31 Iosefme v. Trauschenfels pr. de casă ii 2108 85
32 Carol Kenyeres, fabr. de liquerurl n 2097 28
33 Cassa de păstrare gen. brașoveană n 2021 73
34 Mihai Korodi, prop, de casă w 2014 20 dtto i
35 Fondațiunea Eduard Bolert 15 1954 20
36 Comuna bisericei rom. cath. 15 1893 54
37 Vilhelm Scherg, fabr. de postavuri 1839 94 dtto
38 Fondul de studii rom. cath. 51 1833 48
39 Comuna bis. ev. A. B. din orașul intern „ 1825 18
40 Dr. August Fabritius, medic 11 1821 90 medic
41 Maurițiu Malcher, cafetier 51 1817 08
42 Tomas Langer, jude de cerc pens. 55 1790 80 jude
43 Societatea pe acții pentru fabrica de zahar 1763 36
44 Gustav Eitel, fabricant de săpun Brașov 1756 28 m. cam. c. și ind.
45 Victor Roth, apothecar 55 1747 50 apotecerifi
46 Nicolae G. Eremias, comersant 55 1730 20
47 Legatul Iuga 15 1706 40
48 Josif Puscariu, advocat 55 1691 3c advocat
49 Martin Tartler, privatier 15 1683 23
50 Comma bis. ev. A. B. dela Bartolomeu „ 1676 84
51 Dr. Franc Herfurt, paroch Cristian 1671 38 preot
52 Henric Zeidner, librar 55 1651 62
53 Constantin Icanides, fabr. de petrol. 15 1630 82
54 Iulius v- Brennerberg, deputat diet. r 1629 42 jude de tablă pens
55 Georg Scherg măcelar 15 1613 56 m. cam. c. și ind.
56 Rosa Mandi propr. de casă » 1588 20
57 Carol Schnell, notar public 55 1583 l E notar reg.
58 Iulius Gmeiner, proprietar de casă 55 157C 08
59 Petru Nemes, notar public reg. 1561 20 dtto
60 Cristian Kertsch, inginer orășănesc 15 1535 80 inginer
61 Simion Demian, advocat 55 1516 78 advocat
62 Dr. Fritz Schwarz, med. spit, cetățen 55 1510 40 medic
63 Fridric Binder sen. comers, de produc 15 1509 7C m. cam. c. și ind.
64 Remasul Frideric Ridely 55 1496 30
65 Iosif Leitinger, director de bancă 75 1433 82 apotecariti
66 Arnold Alesius, propr. de casă 15 1418.39
67 Dr. Eugen Lassel, professor 5’ 1417 4C profesor
68 Anton lrk, econom 15 1416 ■ 82
69 Otto v. Roll, agent 51 1 372.84 m. cam. c. și ind.
70 August Reich, advocat 55 1362.26 advocat
71 Albert Schmidt, privatier 57 1342.90
72 Carol Fabritius, comersant 55 1276 90 m. cam. c. și ind.
73 Iulius Romer, profesor 75 1271 profesor
74 Franz Stiehler, controlor în pens. 15 1276•26 forestier
75 Dr. Fridric Philippi, advocat 55 1262 72 advocat
76 Maria de Steriu, proprietară de casă » 1259 60
77 Henric Scherg, macelar 1» 124C 34

Vilhelm Schmidts, advocat 
Vilhelm Teutsch, tinichigiu 
Francisc Witting, macelariu 
Anton Kassik, berariu
Stefan v. Remenyik propr. de cassă 
Heioise Fabritius, propr. de cassă 
Bernhardt Rudolf, fabric, de mobile 
Biserica gr. or. română dela Sf. 
Dr. Aurel Muresianu, redactor 
Andrei Schwarz, prop, de casă 
Alfred Porr, comers, de producte 
Sal arnon Griinfeld, comersant 
Charlotte v. Schobeln, prop, de cassă 
Carol K imm, anteprenor 
Dr. Gâbor Vajna, advocat 
Comuna Bis. ev. A. B din delul Străji 
Ger6 Simai, comersant 
Gottlieb Schlaudt, fabric, de pei 
Josif Mâtyâs, comers, de producte 
Iulius Jekel, advocat
Emil Gyertyânfy, propr. de casă 
Frideric Homgberger, prop, de casă

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
JOO Iosif Virag, ospătar

Membrii substituți:

Brașov
55

15

15

15

55

de fer
Nicolae 
Brașov 

n
55

55

15

15

55

51

55

15

55

15

15

55

51

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Vilhelm Morres, predicator 
Stefan Szemerjai, restaurator 
Biserica grecescă națiuuală 
Pavel Stenner, propr, de casă 
Zintz Henric, comersant 
Eduard Kugler, apotecariti 
Francisc Henning, propr. de casă 
Erecjii după Francisc KOrner 
Ferencz Papp, comers, de mobile 
Magdalina Ludvig 
Iulius Muller, privatier 
Carol Platz, ospătarii!
Martin Carol Teutsch, proprietarii! 
Iosif Teutsch, propriet. de casă 
Banca Albina 
Samuel Klein, comers, de lemne 
Erecjii Wallbaum 
Vilhelm Fratschkes, paroch 
Ludovic Harmath, advocat 
Reuniunea industrială brașovână 
Frideric Reimesch, învățător 
Erecții după Iosif Mager
Martin Fromm, comers, de producte 
Remasul după Petru Zeides 
Carol Harth, comersant 
Erezii după Frideric BOmches 
Adolf Honigberger, propr. de realit. 
Ecetarina Gross, propr. de casă. 
Iosif Libik, ospătar
Dr, Eduard Gusbeth, medic 
Carol Lamberger, corn, de producte 
Ludovigv. Bundschub, colonel în p. 
Alfred Novotny, propr. de casă 
Carol Adam, advocat
Ioan Herter, fabr. de mărf. impletite 
Nicolae Mocanu, propr. de casă 
Elsa Boor v. Bdmches, propr. de casă 
George Fink, propr. de firestrae 
loan Sabadeanu, comersant de ghete 
Dr. Henric Gust, dentist 
Erecții Eichberger
Friderica yer Bachma, propr de casă 
Mihai Beer, comersant de mobile 
Maurițiu Wachter, propr. de casă 
Nieulae Furnică, măcelar 
Ernestina Stenner, propr. de casă 
Mihai Teutsch, oficiant în fabrică 
Sterie Stinghe, ospătarii!
Henric Kugler, fabr. de cement 
Wilhelm Paul, „ „ „

Brașov
n
ii
n

n

n

n

n

n

r

11

11 

n

n

Gimbav
Brașov 

n 

n
5?

11

n

35

55

5)

11

11

H

55

11

55

H

n
15

15

V

n
15
15

15

55

15

1)

XF

Corone I fii.

1229.30
1223'20
1212 52
1212 29
1209 94
1209
1192 55
1168 11
1162
1159 41
1107 91
1093 35
1089 J6
1060 59
1036 40
1018 73
1( 07 40
1003 57
98* 60
986 50
975 40
970 ; 5
969 40

968 64
963 82
955 20
950 25
945 87
943 —
939 78
914 69
914 20
900 77
889
886 91
885 71
882 69
859 20
858 11
852 07
850 20
849 10
848 14
846 52
840 90
830 21
828 30
827 38
822 —
812 50
808 84
799 40
784 04
771 77
771 11
764 20
759 88
758 70
758 65
75/ 37
746 37

. 739 40
734 54
728 31
714 52
708 60
707 15
707 04
704= 91
70C 10
70C>04
696 17
696 17

doctor

advocat

m. cam. c. și ind.

preot

apotecariti

m. cam. c. și ind..

preot 
advocat

advocat.
m. cam. c. și ind.

advocat
m. cam. c. și ind.

Acesta se aduce la cunosciința tuturora, cu aceea observare, că eventualele recurse, său reclamațiunî în contra acestei liste de nume sunt 
a se subșterne la subscrisul oficiu în 15 c|ile, începând cu 4iua care urmeză după 4>ua în care se afișâză acestă publicațiune pe tabla din edifi
ciul în care funcționâză magistratul, adecă în timpul dela 21 Novembre până la Inclusive 5 Decemvrie a. c. stil nou.

Brașov, în 15 Novembre 1900. Magistratul orășenesc.

W* „Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ălO fii. se vinde la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


