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Desbaterile în „Reîchstag“.
De o importantă deosebită au 

fost desbaterile din cjilele de Luni 
și Marti în parlamentul german. 
Pentru prima oră avea se se pre- 
senteze noul cancelar german, con
tele de Billow înaintea parlamentului. 
Acâsta avea se o facă tocmai atunci, 
când se cerea se împlinescă o grea 
problemă: se justifice politica chi- 
nesă a guvernului german și se 
caute a împăca parlamentul, a căruia 
drept de încuviințare a cheltuelilor a 
fost desconsiderat.

S’au cheltuit 200 de milibne de 
mărci pentru espedifiunea germană 
în China, fără ca „Reichstag“-ul se 
fi fost conchemat la timp sâ voteze 
aceste cheltueli. Din causa acâsta se 
credea, că guvernul va întâmpina 
furtunosă oposițiune în parlament. 
Contelui Billow înse i-a succes se 
preîntâmpine furtuna și se paraliseze 
efectele ei stricăciose printr’o vor
bire strălucită, în care, apărând cu 
dibăciă politica chinesă a guvernu
lui, a recunoscut greșâla sa fată cu 
parlamentul. A c|is adecă, că e gata 
a introduce cuvântul „indemnitate14 
în proiectul, prin care se cere în cu- 
viințarea ulterioră a cheltuielilor pen
tru espedițiunea chinesă, și a pro
mis tot-odată, că va respecta necon
diționat dreptul constitutional al par
lamentului de a vota tâte cheltue- 
lile cât timp va fi cancelar.

Astfel Billow și-au sciut câștiga 
aprobarea majorității parlamentului, 
âr șefii partidelor oposiționale, deși 
au criticat cum se cuvenea proce
darea guvernului, totuși au tratat 
pe noul cancelar cu multă cruțare, 
ba au fost icî-colo chiar amabili 
fată cu el.

Mai mult decât întrelăsarea gu
vernului în cestiunea încuviințării 
cheltuelilor espedițiunei, au fost înse 
criticate de șefii oposițiunei vorbirile 
împărătesei, seu cum le mai numiră, 
„improvisatiumle oratorice44 ale lui 
Wilhelm al II-lea, ncarl produc o 
perturbare în raporturile dintre co- 
rbnă și consilierii ei responsabili44. 
Purtătorul coronei își manifestă voința 
sa și caută a și-o validita adeseori 
prin enunciafiunile sale pline de tem
perament astfel, încât printr’asta 
sufere mult autoritatea bărbaților 
dela cârma afacerilor statului, căci 
opiniunea publică este supusă la 
nisce surprinderi de cari ei înșiși 
nu-și pot da sâmă. Astfel au sur
prins tare mai multe vorbiri împă
rătesei și îndeosebi aceea dela Bre
merhaven, când cu plecarea volun
tarilor în China.

Și acâsta critică, de care vor
bim, s’a făcut c’o âre-care modera- 
tiune, deși nu fără asprime și amă
răciune, din partea șefului partidei 
din centru Lieber și a conducătoru
lui partidei progresiste Richter. Nu
mai vorbitorul social-democratic Be
bel a lansat atacuri vehemente și 
pătimașe, ceea-ce din partea acâsta 
nici că a surprins.

In genere discusiunile fac im- 
presiunea, că în parlamentul german 
domnesce un spirit de francheță băr- 

bătâscă, care nu pote să-i facă decât 
numai onore. Dintre toți oratorii 
cari au avut bărbăția de a critica 
vorbirile împărătesei din punctul de 
vedere mai înalt al autorității cons
tituționale, de care trebue să fiă ge- 
lâsă representanța națiunei germane 
chiar și față cu domnitorul, s’a dis
tins progresistul Richter. In mijlocul 
atențiunei încordate a deputaților 
și a publicului, care a luat parte la 
ședință, Richter s’a încercat a do
vedi, că parlamentul 'este în drept 
și dator chiar a critica discursurile 
împăratului.

Actualul monarch, ițise el, caută 
’ prin vorbirile sale a face disposițiune 
pentru ceea-ce află de bine, și noi, 
representanța poporului, să tăcem ? 
Aceste vorbiri merg la adresa marei 
publicități, apar în fbia oficială, con
țin atacuri în contra diferitelor par
tide, câte-odată chiar și în contra 
majorității parlamentului. Și noi to
tuși să tăcem ?

Monarchul, adause Richter, îna
inte de-a țină astfel de vorbiri, ar 
trebui să se înțelegă asupra cuprin
sului și a formei lor cu miniștrii res
ponsabili, căci ori cât de mare ca
pacitate de muncă ar desfășura mo
narchul, viața publică este afli atât 
de multicoloră, încât nu esistă om, 
care să potă s’o aibă înaintea ochi
lor în totalitatea ei. Un monarch, 
care totdâuna trăesce într’un cerc 
restrîns de persâne, cari nu sunt 
chemate a manifesta față de el o 
părere de sine stătătore, este ușor 
sedus — flise Richter — de-a privi 
de opiniune publică ceea-ce este toc
mai contrarul. El crede, că deși mi
niștrii n’au cunoscință în parte de 
astfel de enunciațiunl ale monarchu- 
lui, ei sunt responsabili pentru ele; 
și dâcă nu vor să răspundă, trebue 
să-și dea demisiunea după o astfel 
de cuvântare.

Richter a criticat mai ales dis
cursul dela Bremerhaven, în care 
s’au amintit „Hunii“ și s’a c|i9 .-par
don nu se dă44. El arătâ, că de-o- 
parte parola acesta a causat esecu- 
țiunile înmassă de cătră trupele ger
mane din China, de altă parte ea a 
fost desavuată prin aceea, că împă
ratul german a întrat îu tratări di
plomatice cu împăratul Chinei și a 
asigurat pe acesta, că, dâcă se va 
reîntbrce la Peking, va fi tratat cu 
tâte onorurile ce i-se cuvin.

Din norocire—esclamă Richter, 
împăratul nostru a fost cruțat de a 
lăsa să se presenteze arma înaintea 
aceluiași împărat, la ai cărui soldați 
n’a voit să le dea pardon !

Cancelarul Bulow a apărat în 
mod dibaciu discursul împăratului 
dela Bremerhaven dicend, că s’a 
ținut într’un moment, când se cre
dea, că toți Europenii închiși în 
Peking au fost omorîțl; atunci îm
păratul a vorbit ca soldat, âr nu ca 
diplomat. Billow adause însă cu con- 
sciință de sine: „Voiu îngriji eu ca 
printr’asta diplomația să nu piârdă 
nimic44.

Mișcări electorale în Austria.
Slovenii naționaliști catolici din Carintia 

în proclamația dată din incidentul alege
rilor pretind sufragiu universal și egal; 
declară, oă deputății lor vor [sta în ser- 
vioiul ideii de stat austriac și doreso, oa 
constituția austriaoă să fiă pusă în calea sa 
normală.

Partida progresistă germană din Boe- 
mia în proclamațiunea ea vorbesoe de stă
rile oritioe politice interne, sub cari su
fere întrâgă viâța economică, pe când, 
ifioe, în alte state ale Europei cultura spi
rituală și materială prosperăză puternic. 
Răspunderea pentru acestea privesce gu
vernele, cjice proolamația, oari cu politioa 
lor nenorocită au strîmtorat germanismul 
și au protegiat pretensiunile altor se
minții de popără. Poporul german și acum 
și în viitor se va opune cu energiă tuturor 
înoercărilor, oari tind să oâștige indepen
dența Boemiei, său să sfășiă statul.

Partida germană progresistă e con
vinsă, oă ridicarea lirnbei germane la limbă 
de stat și țermurirea naționalităților e mijloo 
potrivit pentru a faoe, oa [în provinciă și 
în stat din nou raporturile să fiă în ordine. 
In fine declară, oă partida va sprijini numai 
acel guvern, oare va promova în același 
timp libera desvoltare a statului și a vieții 
popărelor.

Impresiuni dela Curtea cu juri.
Cetim în „Timpul44 de Miercuri:
... Impresiunile, pe cari le-am oules 

din desbaterile procesului ce se desfășură 
înaintea Curții cu jurați contra crimelor 
bulgare, au atenuat mult soeptioismul de 
oare înoepusem a fi cuprins în privința su
periorității nămului româneso față ou ve 
oinii noștri de peste Dunăre. O simplă 
oohire aruncată asupra celor, cari stau pe 
banca acusaților, este îndestulătăre pentru 
a oăpăta aoestă impresiune din capul lo
cului.

Veți nisce fisionomii orude și sălba- 
tioe, oari părtă sigilul criminalității; un 
Lombroso ar avă prilegifi. de a faoe asupra 
acestor tipuri nisce studii interesante. Din 
atitudinea, din răspunsurile lor nu reese 
nici o licărire a unui simțământ mai înalt. 
Ei au oomis orimele pentru cari au fost 
aduși la bara justiției și le mărturisesc ou 
un oinism revoltător.

Atât uneltele hipnotisate și complicii 
presențl, cât și autorii inteleotuall, cari stau 
departe de lovitura legei, apar ca nisce fă- 
oătorl de rele ordinari, ca nisoe figuri pa
tibulare, oare nu-țl inspiră niol milă, nici 
admirațiă, oi dispreț și repulsiune.

Unul din asasini, Dimitroff, șl-a pus 
în oap de a face pe Erostratul și revine 
asupra deolarațiunilor făcute la instruoțiă ; 
el năgă, că ar fi avut complici său inspira
tori, dăr negațiunile sale sunt atât de stân
gace, dovețile oari s’au adunat în contra 
lui atât de sdrobităre, încât nu mai ră
mâne niol o îndoălă în privința faptului, 
oă a fost un instrument, oă alții iau pus 
în mână arma ucigătăre. Cu tăte acestea 
din punotul de vedere moral, tot Dimitroff 
arată puțin caracter, în mijlocul perversi- 
tăței brutale, oare este fondul firei sale. 
Ceilalți sunt său trădători, său venali, său 
unelte ale momentului.

Și când te gândesol că, cu nisce ase
menea omeni cari întrebuințăză între mij- 
lăcele lor de propagandă asasinatul, furtul 

cu efraoțiune, șantagiul, cari au ca argu
mente și mijloo de convingere revolverul 
și toporul, oând te gândesol, oă o asemenea 
asooiațiă de criminali este privită în Bul
garia oa o adunare de patrioțl, 1 ca nisoe 
eroi ai oausei naționale, te întrebi fără voiă : 
Este ăre ou putință ca un Șpopor, oare ni-, 
suesoe la oivilisațiă, oare pretinde a lua 
parte la o operă culturală în Peninsula 
Baloanioă, să facă oausă comună, să se de
clare solidari ou nisce asemenea făoătorl de 
rele? Cuvântul „ patriotism44,țiubirea de neam 
și de țără, să fie ăre ooborîte atât de jos, 
încât să potă sluji de imbold pentu oomi- 
terea a tot felul de orime de drept oomun ?

Nu! Nu o putem orede; nu putem ad
mite oa un popor oreștin, oare este înzes
trat cu multe însușiri, oare trebuie să fi în
vățat multe la șoăla neferioirei, să-și uite 
demnitatea până a susțină și a glorifioa 
ast-fel de prooediminte, ce ’Iar face neapt 
a trăi în familia națiunilor oivilisate.

In fața unor ast-fel de aousațl, vedem 
ou o mândrie nespusă oum justiția năstră 
se ridică la o înălțime, care nu va lipsi de 
a faoe o adâncă împresiune.

Gestiunea chinesă în parlamentul 
german.

In ședința dela 19 Noemvrie a 
parlamentului central din Berlin, noul 
cancelar de B ii 1 o w a rostit un 
discurs important despre China și 
despre politica chinesă a Germaniei.

A început prin a declara, că de astă- 
dată nu voesoe să spună oeva, ce ar in- 
fluința nefavorabil asupra intențiunilor co
mune ale puterilor în China. Arată însă, 
oă atât Germania, cât și celelalte puteri 
n’au prevățut orisa ohinesă. Imperiul a luat 
îndată măsuri de precauțiune, a trimis trupe 
de apărare și păte a făout mai mult, de
cât i-s’ar fi oerut. „C’o modestiă prover
bială noi ni-am impus răbdare mai mare 
deoât tote puterile, pănăla uciderea misio
narilor noștri din Șantung. Numai în urma 
influenței, oe au avut’o evenimentele din 
China, am intervenit, dăr și atunci într’un 
mod, care n’a primejduit niol direct, niol 
indireot paoea.

Noi față ou China stăm pe basa tra
tatelor internaționale încheiate ou ea și 
totdâuna i-am fost amicali și binevoitori, 
oa d. e. în 189b, când China era în mâna 
Japoniei învingătore. Noi stăm în China 
pe basa propriei apărări îndreptățite, oăol nu 
voim să stricăm interesul altor puteri, dăr 
tot-odată voim să ne apărăm drepturile 
năstre. In urma administrației desolate în 
China mișcarea Boxerilor s’a întins liber. 
Guvernul chines a fost față de represen- 
tanții guvernelor streine de-o atitudine du- 
bie și prin aceea, oă a suferit uciderea mi- 
șelăscă a baronului Ketteler, el a vătămat 
dreptul internațional și demnitatea națio
nală a poporului german. In aceeași situa- 
țiune s’au aflat și alte puteri și ele încă 
au fost silite a-șl lua refugiu la aoeleașl 
mijlăoe de apărare.

Ceea-ce vrem noi Germanii, nu este 
o eventură politioă, oi soutirea intereselor 
și drepturilor năstre, oum se reoere dela 
un popor mare. Noi nu facem răsboiă de cu
cerire. Vrem numai pedepsirea faptelor 
monstruăse și garantarea stărilor normale. 
Vrem ca Germania în mijlocul aoestei miș
cări să-și garanteze influența, oe i-se con
vine, și vrem oa din aoeea oe se păte oâș- 
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tiga în China, să căpătăm și noi partea nds- 
tră. Nu vrem să scurtăm pe nimeni, dâr 
nu voim niol noi 96 fim sourtațl prin cineva. In
teresul nostru nu este împărțirea Chinei și 
nici nu dorim acesta, ci ne alăturăm la 
susținerea posițiunei actuale. Dâr nu este 
în interesul nostru nici aceea, ca să ne pi
ronim pe un anumit teritoriu. Comeroiul 
german a fost răspândit în China mult 
mai înainte de Kiaoclau. Noi nu vrem să 
fim scoși acolo din emulațiunea cu t6te 
popârele.

Cetesce apoi cunoscutele oondițiunl 
de pace statorite de ambasadorii străini în 
Peking și continuă așa:

Este imposibil a prevedâ desfășurarea 
mai departe a lucrurilor. Sperăm, că ne 
vom ajunge ținta spre care nisuim. A tre
buit să pășim în China în mod demn de-o 
mare putere și în urma acâsta am trimis 
aoolo atâtea vase de răsboiii și soldați, 
cât a fost posibil. Privitor la oheltuelile, 
cari n’au înoă aprobarea adunării imperiu
lui. Vă rog să le dațl aprobarea ulteriâră 
prin îndemnisare. Lealitatea politicei nâstre 
a dovedit’o faptul, că celelalte puteri, în
tre cari Rusia au convenit, oa comanda 
supremă peste trupele aliate din Pecili să 
o aibă un general german. Aoâsta este o 
nouă dovadă de coreotitatea principiului, ce 
nutresc, oă adecă între o politică germană 
bine condusă și între o politică rusâscă 
bine condusă nu pot fi contrarietățl neîn- 
lăturabile. Comanda supremă ne impune 
datoria ca pe viitor să procedem tot mai 
bine cumpănit și tot mai energic. Trimite
rea de trupe în China n’a influiuțat de loc 
forța nâstră armată în Europa. Asta o de
clarăm urbi et orbi. Ne vom păzi și de aceea, 
ca să resolvăm în China afacerile altor pu
teri, ori oa să slugim de parafulger pentru 
vr’o putere. Nici la aceea nu ne gândim, 
de a juca rolul Providenței pămentescl. 
Asta nu i-a folosit nimic lui Napoleon III. 
Hohenzollernii nu vor călca pe urmele Bo- 
naparților și nicl-odată nu va urma o po
litică negermană acea lașă al oărei mare 
bărbat a declarat, oă domnitorul este pri
mul slugitor al statului și al intereselor sta
tului. In Asia orientală vom desfășura pu
terea germană numai pe măsura ce este 
folositâre bunăstărei poporului german.

In fine cere votarea mijlocelor cu aju
torul cărora să se potă resolva afacerea 
•ohinesă.

•*
După Billow a vorbit sooialistul Bebel 

ținând un disours de vr’o două ore. Ei fiise, 
oă ori cum s’ar numi „aventura chinesă. 
Germania totuși pârtă răsboiii ou China. 
Bebel faoe între altele amintire despre vor
birea împăratului Wilhelm, în oare a propo
văduit răzbunarea. Dâr cel ce este bun creș
tin nicl-odată nu propovăduesoe răsbunarea. 
Aoest răsboiii nu este nici o cruciadă, nici 
un răsboiii sânt, oi un simplu resboitl de 
cucerire, războiul răsbunării. Cuvântul răsboiii 
e9te o numire forte oorăspuncjățdre pentru 
barbaria, ce se faoe aoum în China. Nici 
Hunii, nici Vandalii n’au făcut lucruri mai 
ticălâse.

Vorbind despre misiunea lui Walder- 
see (}ioe, oă pentru a purta un ast-fel de 
„răsboiii sfânt", nu era lipsă nici degene
rai, nici de oolonel, ar fi de ajuns primul 
sergent german. Deja ne provbcă să dăm 
bani pentru decorații.

Bebel oontinuând spune, că răsboiul 
ou China este străbătut de politică bunică. 
Cetesce câte-va scrisori de ale soldaților, 
în oare se vorbesoe despre împușoarea pri- 
sonierilor chinesl. Trebue să roșescă acei 
domni, oarl au provocat astfel de monstruo- 
sitățl și oousoiința lui nn-1 iartă să dea o 
para frântă pentru realisarea unei astfel de 
politioe.

*
In ședința dela 20 Noemvre a produs 

sensațiă un discurs al lui Richter. El 4’S0> 
că a fost o mare greșală politică primind 
Waider see comanda supremă. Nu este ade

vărat, că Rusia ni-a propus acâsta.
Se ocupă și el cu vorbirea împăratu

lui Wilhelm cjicoud între altele: Ml-ar fi 
plăcut să fiu în Bremerhaven lângă Biilow 
când împăratul a vorbit despre Huni și a 
dis: veți da grația'1. Ce fel de colore a 

îmbrăoat fața lui Biilow la cuvintele aces
tea? Vorba este aoum, dâcă eseoutările în 
massă sunt o urmare a cuvintelor rostite 
de împăratul. Mongolii au pustiit pe la noi 
înainte cu o miiă și cinci eute de ani; 
aoum a venit rândul nostru și pustiim ca 
și mongolii în Asia-orientală. Vreți dâr, ca 
și Waldersee să fiă supranumit sbiciul lui 
Dumnecțeu ?

Lui Richter i-a respuns cancelarul 
Billow deolarând între altele: că ia tâtă 
răspunderea pentru vorbirea împăratului, 
oare a fost rostită într’un timp când 
trebuia să se presupună, că toți Europenii 
înohișl în Peking au fost măoelărițl. A mai 
(jis Biilow, că degetul cel mio al unui sdra- 
văn grenadir german plătesoe mai mult de 
cât întrâgă haita Boxerilor.

Procesul asasinilor bulgari.
La redeschiderea ședinței președintele 

chiamă la interogatoriu pe acusatul Peteff.

Interogatoriul lui Achim Peteff.
Președ.: Când ai cunoscut pe Ico- 

nomoff?
Acuș.: Când l’am cunoscut eu, el se 

dedea drept corespondent al mai multor 
cjiare. El m’a însărcinat să dau nisoe bani 
Bulgarilor din temniță, spunându-ml, oă el 
este membru al oomitetului din Sofia, și 
că banii suut din partea comitetului. Pre
ședintele comitetului este Boris Sarafoff.

Intr’altă d> am mers la Alexofî îm
preună cu loonomoff, și i-a dat un revolver, 
un pumnal, o cutioră și un pachețel. Ico- 
nomoff scria scrisori, pe oare le transmitea 
în închisorea Bulgarilor.

Eu nu sciam, ce conțin aoeste scrisori.
După oâte-va săptămâni a venit la 

mine Dimitroff și ml-a spus, oă more de 
forne. Eu i-am scris lui Troleff aoâsta. Când 
a plecat Dimitroff la Rusciuk, i-am dat 
pașaportul meu, âr când s’a întors, ml-a 
spus, că a primit ordin dela Sarafoff să 
ucidă pe Mihăileauu și pe Bulgarul Gheor- 
ghieff.

Președintele (cătră Dimitroff): Aucjl 
ce spune Peteff?

Dimitroff: (după o reculegere): Sa
rafoff' ml a ordonat, âr nu și Covaoeff 
(După oâte-va momente): Nimeni nu ml a 
ordonat. (Mișcare în sală.)

Peteff: Regret, oă Dimitroff nu vrea 
să spună adevărul.

I. Ai primit din temniță două sori- 
sorl. Pe una unde ai trimis o ?

R. I-am dat’o lui Dimitroff pentru 
Troleff.

I. Ai soiut, oă Dimitroff merge la 
Sofia pentru a lua ordin ?

R. N’am soiut.
I. Dimitroff a mărturisit, oă d-ta sciai 

despre asasinarea lui Mihăileanu. Ce i-ai 
spus ?

R. I-am spus, că se lase el pe alt
cineva să facă asta.

I. Ce ți-a spus Dimitroff după-ce s’a 
întors dela Sofia ?

R. Când s’a întors m’a găsit într’o 
cârciumă și ml-a spus, oă a fost la comitet. 
Acolo a întrebat pe Covaceff de Sarafoff. 
Lui Covaceff i-a spus Dimitroff, oă el este 
acela, care a purtat corespondența cu cei 
din Văcărescl.

S’a spus lui Sarafoff că el voesoe să 
omore pe Mihăileanu. Sarafoff i-a ținut un 
disours înflăoărat pentru acâstB. Dimitroff 
i-a oerut un pumnal și un revolver, dâr 
Sarafoff i-a răspuns, că e mai bine să-l 
omdre cu toporul.

Săra a mers într’o berăriă, unde o 
persdnă i-a dat 50 de lei.

Președ.: A adus Dimitroff vre-o sori- 
sore dela Sofia?

R. Da. A adus; era oifrată, oa și 
semnătura.

I. A doua 4i după crimă ai oerut 
bani lui Alexoff, pentru-oa să poți fugi?

R. Da, oăcl ml-era târnă. Cum m’am 
dus la Alexoff el ml-a spus despre comi
terea crimei și ml-a <j’s! „Veijl, ce a făcut 
Dimitroff? banii mei au fost cu noroc".

I. Nu țl-a vorbit și de d-na Veliou?
R. Da, ca să mă duo să-i oer parale.- 
Alexoff: tăgăduesce, spuind lui Peteff, 

oă minte, din causă oă a fost bătut.
I. Peteff ai fost bătut?
R. Nu, n’am fost bătut.
I. Că era să fiă otrăvit Trifanoff soiai ?
R. Da, ca să i-se dea otrava într’un 

ou, în închisore.
Juratul Dr. Babeș: Peteff, tot ce a 

făcut Alexoff de frioă a făcut?

R. Nu, convingerea mea este, că el 
voia să fiă măcelar, fără oa să se păteze 
ou sânge,

I. Dimitroff tăgăduesceaoum spunând, 
că n’a vătjut pe Sarafoff. Nu oare cumva 
ți-a spus, oe-a văfiut la comitet la Sofia?

R. Ml a spus că odaia Iui Sarafoff 
este bine mobilată și că are arme pe pereți.

Interogatoriîil lui Nicola Bogdanoff.

I. In sâra de 10 Deoemvrie ai fost 
la hotel „Unirea" și- pe cine ai întâlnit?

R. A venit la mine în 4iua de 9 De
cemvrie un om și orecjend că e un săpunar 
Zamfireaou, l’am întrebat românesoe: Ce 
poftescl d-le Zamfireseu ? Atunci îmi spune 
aoel om : „oe, nu mă cunoscl, sunt Sarafoff?" 
M’a poftit să merg la hotel „Unirea".

I. Te-ai dus; oine mai era aoolo?
R. Marou Bosneacoff, Pop-Arsoff, Sa

rafoff, Trifanoff și eu.
I Ce ați făout?
R. Sarafoff a dat nisoe ehei false ca 

să se spargă casa dela Stefanoff dela hotel 
„Avram".

I. Ce a mai vorbit?
R. Sarafoff a spus, că vrea să facă un 

comitet din noi.
I. Adecă din tine tinichigiu, din bra

gagiul Bosneaooff, dintr’un bucătar... (rî- 
sete). Pe urmă oe a mai făcut?

R. Sarafoff a scos o cruoe și un 
pumnal și s’a început depunerea jurămân
tului.

D-l președinte dă acusatului să oi- 
tâseă formula jurământului.

I. După jurământ, oe s’a mai făcut?
R. Am plecat aoasă.
I. Nu-țl aduol am’nte să se fi vorbit 

de asasinarea Regelui?
R. Nu ml aduc aminte.
I. La instrucție ai vorbit?
R. Da, la instrucție am spus cum a 

tjis Trifanoff, der am spus de frica bătăiel 
la pioiore.

Președintele citesce declarația ce i-s’a 
făout de Bogdanoff la interogatoriul cei l’a 
luat, că acesta și ou Bosneacoff ohiar au 
deolarat, că au pândit pe M. S. Regele pe 
cheiul Dîmboviței.

I. Ai spus așa?
R. Am spus (mișoare).
I. Va să 4i°ă f,i spus (cătră Carambu- 

loff). Spune cum ți-a povestit Bogdanoff 
de complotul în contra M. S. Regelui?

Oarambuloff, Drin interpret, di°0 oă 0 
prietin din copilărie cu Bogdanoff, că acesta 
l’a chemat în prăvălia lui, câud trecea pe 
acolo, și i-a spus că Sarafoff a venit la Bu- 
ourescl și â însărcinat pe Pop-Arsoff, pe 
Bosneacoff și pe Bogdanoff ou asasinarea 
Regelui.

Oarambuloff îl 4'00 asta în față lui 
Bogdanoff, (în bulgăresoe).

Bogdanoff: Minți.
Președintele: Minți tu.

D-l prim-procuror : Te-au bătut cine-va ?
Bogdanoff: Da!
D-l prim-procuror: Cine ? Eu?
R. Nu, d-lui (arată pe d 1 ’Florescu).
I. Oarambuloff: tu ai foBt bătut?
Oarambuloff: Singura tortură a fost 

interogatoriul d-lui judecător de instrucție 
(adică o tortură morală).

întrebat Oarambuloff dâcă, după oe 
i-a vorbit Bogdanoff de complot în contra 
Regelui, s’a dus la Marca Bosneacoff să în
trebe de cele spuse de Bogdanoff. Bosue- 
acoff i-a răspuns că chiar el e însărcinat 
eu omorîrea Regelui.

D. Președinte (cătră Nicola Miteffj : 
Când era îu închisâre ou Pop-Arsoff, ce 
ți-a 4's acesta pe când a trecut pe lângă 
celulă ?

Miteff mi-a spus, că să teme ca nu 
cum-va Trifanoff să denunțe ceva relativ 
la complotul contra Regelui. Erau de față 
când au spus asta Pop-Arsoff, Oarambuloff 
și cei-l’alțl arestați.

Președintele invită pe Trifanoff să 
spue din nou ce a spus Sarafoff în sera de 
10 Decemvrie relativ la complotu contra 
Regelui.

Trifanoff repetă ce a spu3 la intero
gatoriu, de propunerea lui Sarafcff de a 
omorî pe Rege, oă are om pentru acesta 
pe ișala babacico (erou inviugibil), — așa îl 
dicea lui Bosneacoff, și ca ajutor i-a dat pe 
Omul de aur, pe Bogdanoff tinichigiul (rî- 
aete).

Asemnnea Trifanoff spuue, că Troleff 
îl povestea de dieisiunea oomitetului suprem 
de a asasina pe Rege și că era lângă ușă 
și Bogdanoff.

Bogdanoff răspunde că el a întrat la 
Troleff, după ce eșise Trifanoff.

Trifanoff mai reamintesce lui Bogda
noff conversația oe a avut’o ou Bosneacoff 
asupra obioeiului Regelui de a eși singur, 
etc.

Bogdanoff nu răspunde nimio.
D. Durma:De oa Trifanoff a deolarat 

așa târdiu complotul coutra Regelui?
Trifanoff: Am denunțat complotul la 

poliție, chiar a doua 4i după omorul lui 
Fitowski.

D. Policrat: Să se întrebe Bogdanoff 
cum se pdte oa un ofioer ca Sarafoff, un 
om mare oa acesta, să se soobâre pănă a 
veni la dînsul să-i facă visită aoasă ?

Bogdanoff răspunde, că are la Sofia o 
mătușe, care a rugat pe Sarafoff să-I dea 
Complimente.

I. CeservioiI puteasă aducă comitetului ?
Aousatul Bogdanoff răspunde, că in 

sâra delO Decemvrie i-a spus lui Sarafoff, 
oă nu e capabil de nimio, dâr a consimțit 
să rămâie în comitet.

I. Ți-a dis Sarafoff, că ești un om 
de aur ?

R. Când a pleoat Sarafoff, i-a dis, oă 
e un om de aur (rîsete), dâr asta pentru 
serviciile aduse de tatăl său, care a cheltuit 
parale pentru oausa macedonână.

D. Cernesou: Când Bogdanoff a fost 
prin Deoemvrie la Rusoiuc, a audit pe că
pitanul Troleff vorbind ceva de omorul lui 
Mihăileanu ?

Bogdanoff deolarâ, oă n’a audit.
Ședința se suspendă, se redeschide la 

orele 6.
Președintele di00) oă spre a încheia 

ou interogatoriile aousaților, va da cetire 
constatărilor făcute de judecătorul de in
strucția la confruntările dintre acusațl.

Cetesce oonfruntarea dintre Trifanoff 
și Bogdanoff, în care oonfruntare aoesta a 
deolarat tâte relative la oomplot, cum Sa
rafoff a însărcinat pentru omorîrea regelui 
pe Pop-Arsoff, pe Bosneacoff și pe Bog
danoff.

Se mai oitesoe altă confruntare a lui 
Oarambuloff cu Bogdanoff,în oare confrun
tare reoundsce între altele, că a pândit în
tr’o di °u Bosneacoff pe Regele, pe cheiul 
Dâmboviței.

Președintele (oătră Bogdanoff’). Recu- 
noscl, că ai dis astea la judeoătorul de in- 
strucțiă ?

Bogdanoff: Am dis așa, dâr nu e așa 
(rîsete).

Președintele cetesce deposițialui Bog
danoff, confruntat ou Trifanoff, de conver
sația avută la Rusciuc cu Troleff, relativ 
la complot și unde s’a vorbit de o bombă. 
Mai cetesce și alta relativă la spargerile 
ordonate de Sarafoff.

I. Reounosol, că Sarafoff a lăsat baDl, 
ca să se cumpere chei false spre a se face 
spargeri ?

R. Da, asta o recunosc, că Sarafoff 
a dat ordin lui Bosneacoff, ca să facă spar
gerea dela Stefanoff, er pe Popp-Arsoff să 
facă spargerea dela Velicu.

Martorii.
Se introduce martorul Alex. Ștefanoff.
I. Ai primit d-ta prin Decemvrie vi

sits Ini Sarafoff?
R. A venit o personă să-mi dea bună 

sera și-mi lasă o oarte de visită. Cetesc și 
văd : Boris Sarafoff, comitetul macedonean. 
Eu am rnpt'o, oăcl nu-mi trebuia.

Mai înainte de astă visită, veniseră 
alțl doi inși, anume Gherasimoff și Carceff 
să-mi câră bani, 1000 lei, să-i dau celui 
care va adnoe chitanță, oă dâcă nu, comi
tetul macedonean omoră.

Prefectul mi-a comunicat pe urmă și 
mi-a dis, că sunt condamnat la morte și 
să mă păzesc. Eu am cerut voiă prefectu
lui să scriu comitetului din Sofia, de ce 
m’a condamnat la mârte. Mi-s’a răspuns, 
că dâcă voiă să scap, să dau 1000 lei.

Se ascultă Gheorghe Papadapol, dela 
hotelul Macedonia, unde s’a găsit coda de 
topor a lui Boiciu Ilieff. Deposiția lui n’are 
nici o importanță.

Se introduce d-na Maria Georgescu, 
proprietărâsa lui Aohim Peteff. Martora de
clară, că a venit de mai multe-orl Dimi
troff pe la Peteff, dându-se de student.

I. Ai asistat vr’odată la vre o con
versația între aceștia?

R. N’am asistat, der n’am vă4ut un 
băiat mai tăout, mai liniștit ca Peteff.

D-l procuror general: Când ai fost 
pe la cabinet, ai audit pe Dimitroff 4icând, 
că a fost îndemnat de Peteff?

Martora : Dimitroff spunea, că Peteff 
4icea să omore ou topor, nu cu revolver.

I. Cum arăta Dimitroff, arăta a fi 
abătut ?

R. Fârte franș.
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Se ascultă sergentul Zernescu Gheorghe, 
care era postat prin împrejurimea locului 
unde a fost omorît Ștefan Mihăileanu.

Martorul este acela, care a căutat și 
găsit pe Dimitroff culoat într’o clădire, după 
ce comisese omorul.

I. L’ai bătut?
R. Nu.
Președintele: Să se soie, că nici cri

minalii nu se bat la noi.
Se introduce sergentui adjutant Tudor 

Constantin, cel oare a anunțat secția și po
liția de crima comisă. Martorul 4lce, 
densul și ou sergentul au făcut oeroetărl și 
în acea olădire, unde au dat de Dimitroff.

Se introduce martorul Haralambie Do- 
neschi, tâmplar. El <j’oe> că n’a ounosout 
pe Dimitroff, ci pe Bosnpacoff înoă dela 
școla din Ohrida. Bosneaooff a recomandat 
pe Dimitroff, ca să-i facă ce o cere.

Dimitroff i-a dat să-i faoă o codă de 
topor. I-a dat numai modelul. A <jis Dimi
troff că vrâ să omore pe un Cuțovlah și 
martorul s’a spăriat de vorba asta.

D-l prim-proouror cere, ca președin
tele în virtutea puterei sale discreționare 
să oheme pe Gh. Fitowski, tatăl lui Fi
towski și martorii I. Brătesou, Zamfirescu 
și Ialomițeanu.

D-l Valerian cere să se cheme d-l ge
neral Algiu spre a declara, că Trifanoff a 
descoperit complotul oontra Regelui a doua 
di deja arestarea lui.

D-l Oamil Dimitrescu: Trebue să se 
oheme martorul Tapancu.

Președintele decide chiemarea acestor 
martori pentru Sâmbătă, ridicând ședința 
la orele 7.

SUIRILE Dl LEI.I

— 9 (22) Noemvrie.

Regele și Regina României pără
sind reședința de vară din Sinaia au sosit 
Marți după amâcjl în Buouresol. Aici po- 
porațiuuea capitalei li-a făcut o primire 
din cele mai căldurose și frumose. Gara de 
Nord, apoi Calea Griviței și Calea Victoriei 
au fost decorate ou stâgurl tricolore, âr 
din distanță în distanță erau arourl formate 
tot din stâgurl. Stradele gemeau de lume. 
Poliția luase tote măsurile de precauțiune 
sub inspectarea directă a prefeotului. In 
sala de reoepțiune se adunaseră miniștrii, 
înalții demnitari, Metropolitul-Primat, ge
neralii etc. și mulțime de persâne distinse 
din capitală. In urmă sosiră prinoipele Ferdi
nand, principesa Maria ou micul prinoipe 
Carol. Când a intrat trenul regal în gara de 
nord fu salutat de public ou urale sgomo- 
tose și neîntrerupte. Principesa Maria oferi 
Reginei un admirabil buohet de crisan- 
teme. Suveranii îmbrățișară pe principi, 
apoi Regele primi salutarea ministrului- 
președinte Carp și trecu în salonul de re- 
cepțiune unde fu întâmpinat de Metropo- 
litul-primat. Dâmnele miniștrilor oferiră 
Reginei un buchet de flori. In tot peroursul 
drumului pănă la palat trăsura regală, pre
cedată și urmată de gendarml călări, a fost 
aclamată de poporațiune. Primirea n’a fost 
oficială, dâr cu atâta mai căldurosă.

Cea mai tîneră nepotă a monar- 
chllllli. Din Valsee se anunță, că alaltăerl 
arohiduoesa Maria Valeria, fiica monarchu- 
lui nostru și soția archiduoelui Franciso 
Salvator, a dat nasoere unei fetițe sănă- 
tâse. Starea sănătății a mamii și a nou 
născutei e mulțămitâre. Acesta e a treia fiică 
a archiducesei Maria Valeria.

Fișpani noi. Oficiosul „Polit. ]£rt,“ 
anunță: pentru comitatul Târnavei-marI 
e numit fișpan deputatul Ladislau Beldy, 
âr pentru comitatul Brașovului Kiss Ba- 
lint. Foile pestane mai anunță ca fapt îm
plinit, că urmaș al banffy-anului fișpan 
Palffy dela Verșeț a fost numit deputatul 
Milan Zakâ. Noul fișpan îșl va ooupa pos
tul după anul nou.

Exportul de carne din România. 
Astăcjl putem spune ousiguranță, d'ce Con- 
stit., că directorul sooietății „The Merohand 
Suverstors Limited, London11 și-a aaunț»t 
plecarea dela Londra și că peste puține dile 
va fi la Brăila pentru ca să pună basele 
unui export de oarne prin acel oraș. D-l 
Mantu, medicul-veterinar al orașului Bră
ila, ajutat fiind fârte mult de d-l Dr. Obreja, 
directorul general al serviciului sanitar, 

care i-a asigurat oel mai larg ’concurs din 
partea guvernului, tratâză încă de mult 
ou d-l Andrews, direotorul societății, oa pe 
lângă exportul de care să înființeze pe 
lângă abatorul acelui oraș, unul din cele 
mai moderne abatorii din Europa, și mai 
multe fabriol de produse animale ca: de 
margarină, oleiu de tăbăcit piei, societatea 
dispunând de un mare oapital.

Plătirea mandatelor poștale. Ofi
ciul de postă și telegraf din loc ne oomu- 
nioă, oă d-l ministru ung. de oomeroiîi 
pentru ușurarea comerciului intern a dis
pus, ca în cas când se pretinde să se plă- 
tâscă mandatele poștale în bani de argint, 
e de lipsă, ca trimițătorul se scrie de-asupra 
pe mandat, pe fața adresei: „S0 se plătescă 
in argint*, și acâsta să se sublinieze ou un 
creion colorat. Acâstă dispositiă nu se re
feră la Austria și țările ocupate.

Boia Țarului. Buletinul de Marți 
spunea, că Țarul a petrecut cjiua de Luni 
în mod mulțămitor. La 9 ore sâra tempe
ratura a fost 30, pulsul 80. împăratul a 
durmit liniștit pănă diminâța la 3 ore, apoi 
a început să asude. Marți diminâța tem
peratura 38, pulsul 70. — Moștenitorul tro
nului a sosit Marți diminâța în Gaoina. — 
Buletinele pessimiste sosite din Copenhaga 
asupra bâlei Țarului se desmint de o tele
gramă din Berlin, care asigură, oă bâla 
Țarului nu s’a agravat. Mai spune, că din 
oausa acâsta împărătâsa mamă nu va pleoa 
din Copenhaga în Rusia decât în 27 No- 
vembrie st. n. Faima despre instituirea unei 
regente în Rusia se desminte asemenea. 
Țarina^veghâză cji ȘÎ nâpte lângă patul 
Țarului.

Cununia Reginei Wilhelmina. Din 
Haga sosesoe soirea, că Regina Olandei, 
Wilhelmina, îșl va serba cununia în 31 Ia
nuarie 1901.

Papa visitat de locuitori ai co
munei sale natale. Intre număroșii pere
grini, cari din incidentul anului jubilar au 
oercetat Vaticanul, a fost și o delegațiune 
de vre-o 700 din locuitorii orașului Car- 
pineto, looul natal al Papei. Se 4loe> că 
nici o delegațiune nu a fost primită cu 
atâta căldură, oa acâsta. Papa a primit pe 
consătenii săi în „Sala della Carte geogra- 
fiche". Cu deosebită plăcere s’a întreținut 
c’un strănepot al său, care portă numele 
Său, Peoci Ioaehim. I-s’a presentat Papei 
și un moșnâg cărunt ou numele C^rvig- 
nani Bonifacio. Papa a ounoscut îndată pe 
amicul său din copilăriă, l’a îmbrățișat și 
ou laoreml de buouriă îl agrăi : „Mio caro 
Bonifacio, mio caro!"... După acâstă pri
mire mișoătdre, Carpinetenii au fost con
duși în sala „Belvedere" din Vatican, unde 
au fost ospătați de Papa. Nu puteau să se 
mire oum Papa vorbea despre lucruri de 
60—70 ani din orașul natal, ca și oum s’ar 
fi întâmplat numai acum. Abia se află vre-o 
familiă în Carpineto, al cărei nume sănu-1 
scie Papa. Peregrinii consăteni ai Papei au 
primit fiă-oare frumose suvenirl ou aoâstă 
ocasiune.

Cununia. Dr. loan Moșoiu, advocat 
în Brașov, și d-ra Aurelia Papp de Mureș- 
Ciugud fiioa fostului procuror la tabla reg. 
în Mureș-Oșorheiîî Grigoriu Papp de Mureș- 
Ciugud, îșl anunță cununia celebrată în bi- 
serioa catedrală din Sibiiu în 17 Noem
vrie 1900.

Jidani emigranți? O scire de ne
crezut anunță fâia ungurâscă „Magyar 
Tengerpart". Ea spune, oă din „fericita" 
Ungariă ar fi plecat în străinătate o câtă 
de Evrei. In 16 Noemvrie au sosit adecă 
din Sighetul-Marmației c’un tren special 
300 Jidani galițienl în Fiume, ca de-acolo 
să călătorâscă peste Genua în Brasilia. Câta 
emigranților jidani dau înfățișarea jidanilor 
din România de astă-vară. La gara din 
Fiume poliția se flice, că a lăsat să se îm- 
baroe numai aceia, cari au avut aotele în 
regulă.

Nou transport de cai în Transvaal. 
Din Fiume se telegrafâză, că ministerul de 
răsboiîi engles a dat ordin vaporului „Mou- 
mauth" se plece din Cardiff la Fiume, unde 

va avâ să ducă un nou transport de-o 
miiă de cai pentru trupele englese din răs- 
boiul Sud-african.

Nouă patriă a Burilor. O fâiă en- 
glesă a lățit soirea, că Olanda e în târg 
cu Germania pentru a da emigranților Buri 
din Transvaal și Oranje loc în ooloniile 
germane din Africa. Mai dice, că Kriiger 
a luat la sine 30 miliâne funțl sterlingl, ca 
să cumpere eu acești bani pământ pentru 
Burii expatriați.

Monedele defectuose române. Cu 
începere de MercurI 8 (21) Nov., monetele 
găurite, tăiate ori strîmbate nu vor mai 
avâ curs normal. Astfel de monete trebuesc 
sohimbate pe valârea lor la ministerul de 
finanțe.

Kriiger în Marsilia. Erl a sosit bă
trânul președinte Kriiger în Marsilia. De 
aici plâoă adl, Joi, și mâne Vineri va sosi 
în Paris, unde va petrece 8 cjile. Din Paris 
va merge direct la Haga, unde va începe 
publicarea ^documentelor compromițătore 
pentru Chamberlain.

Panică într’o biserică, pilele tre
cute mare spaimă a cuprins pe locuitorii 
comunei Rosenberg din Prusia ostică. In 
biserica vechiă de-acolo, care e din vâcul 
al XIV, s’a ținut serviciu divin. De-odată 
amvonul, oare era înțepenit la o înălțime 
de trei metri în părete se răstârnă ou mare 
sgomot. Din norooire, preotul nu șl-a 
pierdut presența de spirit și a sărit îndă
răt spre părete. Poporul de frică se gră
bea spre ușa biserioei, dâr când vă^u, că 
preotul sta liniștit în ușa din părete a am
vonului dărîmat și îșl oontinua predioa, 
ârășl s’a întors. Nenorooire nu s’a întâm
plat. In urma ceroetărilor s’a aflat, că grin- 
dile de fier, oarl țineau amvonul, în de
cursul sutelor de ani au fost râse de ru
gină și aoâsta a fost causa dărîmărei.

„Domnul Krupp." Proprietarul re 
numitei fabrice de tunuri din Essen, Krupp, 
ou oâte-va cjUe mai înainte a fost distins 
din partea împăratului german Wilhelm II, 
numindu-1 sonsilier intim. Acâsta e mare 
distincțiune în Germania, și mai ales este 
un cas rar și singur pănă acum, ca să fiă 
distins cu acâstă onore o persână din lu
mea comercială și industrială. înalta dis- 
tinoțiune însă n’a schimbat întru nimic pe
Krupp, ci i-a dat numai ocasiunea să 
arate, că. deși trăim adl într’o lume a titu 
laturilor, el nu dă nimic pe ele. Printr’un 
oiroular, el râgă pe muncitorii din fabrioa 
sa, ca și de aici încolo să-l întituleze nu
mai „domnul Kropp", nimio mai mult.

Crima unui ofițer. Din Trento (Triest) 
se telegrafâză, oă locotonentul Schlanczy 
în urma unei certe a spintecat ou o lovi 
tură de sabiă oapul ohelnerului cafenelei 
„Trento" anume Tosini. Acesta epemârte. 
Ofițerul a fost arestat.

Destăinuirile unui esecutat. Grossru- 
batsoher, care a fost condamnat la morte 
fiind-că a asasinat pe profesorul Alton și 
pe fiica sa, și oare a fost eseoutat Marți la 
Rovereto, a mărturisit preotului, că ele au
torul și al asasinatului unei prostituate vie- 
nese, anume Hofer, care a fost găsită în 
odaia ei din Ottakringerstrasse, ou pânte
cele SDinteoat. Grossrubatscher a declarat 
îu curtea închisârei înainte de esecuțiă, oă 
se căesce de cele făoute și a oerut iertare 
dela toți oei de față.

Sinucidere și panică în teatru. Din 
Uman (orășel în guvernământul Kiew din 
Rusia) se telegrafâză, că în timpul unei 
representații la teatrul de-aoolo, uu tînăr 
student s’a sinucis ou un glonț de revolver. 
Atunol s’a născut o mare panică în teatru, 
multe persâne au fost rănite.

Un anarchist arestat. Poliția din 
Stockholm a arestat pe anarohistul cu nu
mele Bagiovali, care a stat în legătură ou 
Breșei, asasinul Regelui Umberto. Anar- 
chistul a stat oâte-va <Jile în Copenhaga, 
unde l’a oăutat poliția. De-aoolo s’a dus în 
Stookholm, unde acum a fost arestat.

4). Pentru folosire esterioră. Durerile de în
cheiaturi, de reumatism și șoldină, precum și tot 

felul de aprinderi se vindecă eu succes sigur folo- 
sindu-se spirtul lui Stoll. Prețul unei sticle 1 cor. 
80 filerl. Se trimite dilnic cu rambursă poștală 
de farmacistul și liferantul curții c. s. reg. A. Moli 
Viena Tuschlauben 9. In farmaciile din provincia 
se se câră preparatul A. Moll provfiejut cu marca 
de contravenția și subscriere.

ZDin Olxinet.
Soirile, oe sosoeso din China dau pu

țină speranță, oă se vor îndrepta aoolo lu- 
orurile curând, și oă Chinesii sunt sinoer 
aplecați a încheia paoe pe basa condițiu- 
nilor propuse de puteri.

Piarele din Londra aduc o soire din 
Peking, după care prinții Tuan și Cvang 
să fi fost degradați și esilați la Ungden, 
âr nu condamnați la închisOre.

Din Washington se anunță, că, dâoă 
puterile vor stărui în oondițiunlle lor de 
paoe, mai ou sâmă dâcă vor stărui să fiă 
decapitat prințul Tuan și tovarășii lui, îm
păratul Chinei va fi asasinat. Conger, mi
nistrul Stat.elor-Unite în Peking, să fi de- 
olarat, oă Europa e datore a înoungiura o 
astfel de eventualitate.

Jntr’aceea „Agenția Reuter" anunță, 
oă starea sanitară a Pekingului dela ocu
parea lui de oătră aliațl, este forte oritică 
din oausa bâlelor epidemice, ce au isbucnit 
aoolo.

£5 § SC K ® IC.
Un condamnat grațiat repusă de 

a eși din închisore. Un anume Beltrami, 
piemontes, care a fost acum 21 ani con
damnat la 22 ani munoă silnică, se află la 
închisorea din Portoferrajo, unde purtân- 
du-se bine, fu numit infirmier. Nenorocitul 
înaintând în verstă, se obiclnuise cu acel 
razim de viâță, se afla forte bine și vedea 
cu părere de rău apropiindu-se cjiua libe- 
rărei sale din închisore; îi lipseau numai 
patru luni pănă la împlinirea termenului, 
însă în urma amnestiei aoordate de regele 
Italiei ou oeasia aniversărei nasoerei sale, 
el fu grațiat de restul pedepsei și trebui 
să ese îndată din închisore. Arătându-i se 
decretul regal, el începu să plângă și pro
testă, oă nu voesoe să iasă din închisâre, 
denunțându-se, că nu se numesce Beltrami, 
oi alt-fel și oă șl-a ascuns adevăratul nume 
juraților temându-se să nu fie oondamnat 
la o pedâpsă mai mare. S’a aflat înse, că 
cele spuse de dânsul nu sunt adevărate. 
Beltrami nu mai are în viață pe niol una 
din rudele sale.

Averea președinților Statelor- 
Unite. Dintre toți președinții Statelor-Unite 
nord amerioane, pănă acum, afară de Was
hington, nici unul n’a fost, care s’ar fi pu
tut numi bogat. Așa de esemplu Jefferson 
oând a murit a fost atât de sărao, încât 
dâcă congresul nu-i cumpăra biblioteoa, 
moștenitorii n’ar fi avut cu ce-1 înmormânta. 
Lincoln a lăsat o avere de abia 100,000 
dolari, âr Monroe n’a lăsat nici atâta, ou 
oât să plătâscă înmormântarea. Aotualul 
președinte: Mao Kinley înoă e om sărac. 
El n’are nimic decât lista civilă, la oare e 
avisat. Cine ar fi oreflut, oă în lumea mi
lionarilor, oârmuitorii lor să fiă 'atât de 
săraci.

Literatură.
Instrucțiuni populare despre da* 

torințele și drenturile purtătorului de dare 
edate de Wilhelm Niemandz, 1900. Prețul 
cor. 1.20 plus 10 bani porto. Fiindcă unii 
cădușeră în gr-*șâla de a crede, că acâstă 
carte ar fi potrivită numai pentru Brașov 
și comitat, suntem rugați1 chiar din partea 
d-lui editor a rectifica și asigura, că acâstă 
carte de o potrivă bună și folositore pen
tru cetățenii români ai statului acestuia și 
e chiămată a servi spre’.mare ajutor tuturor 
celor ce au afaceri de dări fiă de stat, fiă 
comunale etc. fiind opul provădut și cu ta
belele necesare așa că pote servi ca și un 
„notarăș".Se pot procura și dela Tipografia 
„A. Mureșianu".

Proprietar: Dr. Âuroi Mureșianu. 

Redactor responsabil: Gregory fflcuor.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 21 Novembre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%......................115.20
Renta de corone ung. 4%. • • • 90.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% • 119.65 
Impr. căii, fer ung. înargint. 4'/2°/o 99.â5 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . • • . 90 ?5 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50 
Impr. ung. cu premii......................161.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.—

NapoleondorI.......................................... 19.20
Mărci imperiale germane ... . 117.70
London vista.................................... 240.65
Paris vista.......................................95.87’/2
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 98.40
Note italiene....................................... 90.75

Renta de argint austr..........................98.25
Renta de hârtie austr.......................... 97.95
Renta de aur austr.............................115.20
LosurI din 1860................................. 133.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 672.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 661.—

Cursul pieței Brașov.
Din 22 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.—

§goo©o Medaliaoo
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de aur 
de argint Paris g;Zxnî'L oooogg
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SESONUL de TOMNA și IARNĂ
Recomandăm On. public renumâte!!© nbstre fabri

cate. recunoscute ca forte solide, și anume: pentru

CostmnB, Pariisun, Stofe pentru jaltono

O o

Sz. 534, 535—1900.
bvdgrh.

Ărveresi hirdetmeny
Alulirt birbsâgi vegrehaito az 1831 âvi LX. t. cz. 102 §-sa er- 

telmeben ezennel kbzhirre teszi, hogy a zeraesti kir. jârâsbirosăg 1900 
bvi Sp. 525/4 ea 527/3 szâmu vegzese kbvetkezteban Puscariu Jozsef 
brassoi ugyvâd Altai kepviselt Parsimonia takarbk ea hitel iutezet ea 
târaai javâra Ternovean Iosif Ion ba târsai 6-tohâni lakbsok ellen dssz. 
239 kor. 68 fii. a jâr. erejeig 1900 evi October hfi 6-ân foganatositott 
kielbgitesi vegrehajtâs utjân le da felul foglalt ha 603 kor. 60 fălire be- 
esu.lt kdvetkezd ingosâgok u. m. tehenek, termenyek, hâzi butorok, penz- 
koveteles, stb. nyilvâuos ârveresen eladat.nak.

Mely ârvereanek a zerne9ti kir. jârâsbirbsâg 1900. evi V. 30q/2 
ea 310/2 szâmu vegzeae folytân 239 kor. 68 fii. tâkekovetelda, ennek 
69 pedig 180 kor. utân 1900 6vi januâr ho 13 napjâtâl jâro 8°/0 kamatai 
es eddig Osszesen 200 kor. 15 fillben birbilag mâr megâllapitott kblt- 
segek erejeig O-Tohânban Ternovean Ioeif Iuon, Ternovean G. G. Stan
ca 69 Popa sz. I. Nicolae hâzâban leendb eszkozldadre 1900. evi Novem
ber ho 29-ik napjănak d. e. II orâja hatâridbul kittizetik es ahhoz a venni 
szânddkozbk oly megjegyzesael hivatnak meg, hogy az erintett ingbsâgok 
az 1881. evi LX. t.-cz. 107. ea 108. §-aa drtelmeben keszpenzfizete9 mel- 
lett, a legtObbet igerfiuek azukahg eaeten becsâron aiul ia el fognak 
adatni.

Amennyiben az elârverezendb ingosâgokat mâaok ia le ea felulfog- 
laltattâk a azokra kielegitegi jogot nyertek volna, ezen âvverea az 1881. 
evi LX. t. cz. 102 §. biteimdben ezek jâvâra ia elrendeltetik.

Kelt Zerneaten 1900 bv; November nb 16-ik napjân.
Hnszâr Vilmos, 

1162.1—1 kir. birosâgi vegrehajtb.

I
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1'6 r te moderne.
Stofe do uniforme i entru oficeri și amploiațL 

Postavuri și Lodenj pentru sport, economi și agricult.
Pleduri pentru bărbați, Plapome și Covore.

Ne rugăm de o cercetare numărosă.

Wilhelm Scherg & C-ie 
fabrica de postav, BSrașov.7 o o

Membru al Jurynlui în 1885 și 1896 la Bndapesta^ oooogg

5 avis. g
A m deschis § 

o Salonul de trișat. o 
0 Intrarea lângă Res- 0 
0 taurantul fâabel. 0

g Fischler J.g
a.$ „Gazeta Transilvaniei“ 

cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Chircii și 
la Eremias Nepoții.
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Prafurile-Seidlitz aie iui Moli
VerUtablile numai, «Hcca fâăeare cutia este provc<|ută cu marea de 

agieriiirc a iuâ A. Moli și eu eubaerierea tua.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bâle femeescl a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii^ncoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile s&"vor urmări pe cale judecătorescâ.

FFaBîzbrasiratweHHi și sare a lui Moli.
Vapîf*3htlîl uumci decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
W Ci I ILdUIIU iiUlIld!, plumbul lui A. Moil,

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumhate, Cordoe 1.S0.

J
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Cel mai buu mijloc de a nu cădea 
perul sbu a încărunți fără vreme este 

Tannochiiiiiipomaâe 
a Doctorului Iosef Kriegl 

veritabilă englezâscă,
care contribue la 

' conservi rea pă
rului și Dalbei.

Un borcan se tri
mite franco fără 

spese contra 
asignăreiBefore. MTec*. 
Corone.

Chief-Offioe 48, Brixton-Hoad, London, SW.
Asignarea prețului sS se adreseze la :

Âpolteter Â. Tliierry’s Bfcm-Fawt
iu PregTada bei Roliitsch-Sauerbrnnn.

— Cumpărătorilor En gros, rabat mai mare. —

'UU;

Placarea și sosirea trenurilor Do stat rag. he. îu Brașov
Valabil din 8 Oetoinvre st. n. iîJOO.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov In Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5'8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m.p. m.
III. Trenul de pers, la ora 7'48 min. sera.

Dela Brașov ia Bnenrescî:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
III. Trenul accel. la ora 219 min. p. m. 

(ce vine pe la Clușiu).
Dela Brașov la Kezdi Oșorlieiu:

I. Trenul de pers, la ora 5-19 min. dim. 
(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
6ra 3’20 min. noptea.

IC Trenul mixt la 6ra 8-50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3T5 m. p. m. 

(are legătură cu linia T șnad-Cluc-Szereda).

Dela Brașov la Zerrescl (gar. Bartolomeiu). '
I. Trenul mixt la dra 9-2 min. a. m.
ii. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m. I

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 549 min. dim.

II. Trenul mixt la dra 8 50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3 15 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8 dim.
II. Tr. accel. peste Clușiu la 6. 2’9 m. p. m. 

III. Trenul mixt la ora 10'25 min. s4ra.
Dela București Ia Brașov:

I. Trenul accel. la ora 2'18 min. p. m.
II. Trenul pers., la ora 9 27 min. p. m.

III Trenul mixt, la ora 5.— min. dim. 
(cate circulă numai Vinerea dela Predeal'.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ora 8-25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de pers, la ora 1'51 m. p. m. 
III. Trenul mixt, la ora 6'48 m. sera 

(are legătură cu Ciuc-Sereda).

Dela Zârnesci la Brașov (sar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 7'2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1'12 min. p. m.
Dela Ciuc-Gliitnes 1* Brașov:

I. Trenul de pers, la ora 8'25 m. dim. 
Iii. Trenul de pers, la ora 1'51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la era 6'48 min. sera

I I

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

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

Trimitere» principală prin 
FarmaciistEili A.

c. și r. furiiisor ai curții imperiale Vieiia, Tuchlaubeu 9
Comande din provinciă se efectueză țilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 
aperare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros
D. Eremia Nepoții, Teutsch &, Tartler.
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ABONAMENTE

1LA

„GAZETA TKAHSILVAHIEP
Prețul abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni . 
șese luni.
un an

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

Pe
Pe
Pe

s

3
6

12

fi. 
fi.
fi.

K 
K
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
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Pe

Abmmaih h numerele oi data 2e
Pentru Austro-Ungaria:

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Dumiaecă.

an .
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
.........................................8 

....................................... 4
................................ . 2 franci,
se fac mai ușor și mai repede

2
1

tl. -
fl. -

50 cr,

X
X
X
X
X
g
X
X
KXXXXXXXXXXXXXMXXXXXXXXXXXXXXXXy

an . 
șeae luni 
trei luni

franci,
franci.

prin

a

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei44.
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Tipografia A. Mureșianu., Brașov.


