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Dovedite sunt date.
Eri sâră s’a pronunțat verdictul 

și sentința în procesul intentat asa
sinilor bulgari.

Toți cei nouă acusațî, cari au 
avut se răspundă înaintea Curții cu 
jurați, au fost aflați vinovațl și con
damnați la pedepse diferite în pro- 
porțiă cu crimele lor și amesurat 
verdictului, care la unii a admis cir
cumstanțe ușurătore.

In legătură cu condamnarea 
acusaților presenți s’a făcut și con
damnarea în contumacie a celor do
siți în Bulgaria, a lui Sarafoff șiaceta- 
șilor sei criminali, pe cari brațul justi
ției române nu i-a putut ajunge, 
fiind adăpostiți în vjzuinele lor din 
Bnlgaria, unde par a-se simți siguri 
de ori-ce urmărire. Criminalii în 
contumacie nu se judecă decât nu
mai de Curte, fără concursul jurați
lor. Așa s’a și întâmplat eri după 
îndeplinirea tuturor formalităților.

Etă nu mai puțin de doue-fieci și doi 
de criminali bulgari, pe cari justiția 
română i-a descoperit și i-a judecat 
în tot,ă regula, documentându-se, că 
toți s’au făcut culpabili de crime 
ordinare.

Acum guvernul din Sofia nu 
mai pote fiice, că-i lipsesc dovefiile, 
pe basa cărora să potă urmări ju- 
decătoresce pe Sarafoff și tovarășii 
săi. In tot decursul desbaterilor 
acestui proces unic în felul său au 
fost de față ca ascultători secretarul 
agenției diplomatice bulgare și doi 
judecători înalț! din Bulgaria. Ei 
au fost martori la tăte scenele și 
constatările pe cât de neîndoiose, 
pe atât și de durerose, cari fac se 
reiese în modnl cel mai vădit com
plicitatea celor din comitetul bulgar 
macedonean. Au fost de față și s’au 
putut convinge de uneltirile și ma- 
chinațiunile scelerate ale acestora 
și de legătura, ce era între tote asa
sinatele comise de crudele lor unelte 
pe pământul României.

Ei bine, după atâtea dovefiî, ce 
va mai fiice guvernul Ivancioff-Ra- 
doslafoff? Nu aceea interesâză însă 
ce vor fiice, ci aceea, că ce vor face 
și cum vor sci să-șî îndeplinâscă în
datorirea, ce li-o impune considera- 
țiunile mai înalte de dreptate, de 
ordine și de civilisațiune în rapor
turile internaționale cu statul vecin.

S’a fiis și s’a accentuat de că- 
tră apărătorii părții civile, că nu se 
pote face responsabil întreg poporul 
bulgar pentru crimele acestea co
mise pe teritoriul român. D6r tot-o- 
dată ei au accentuat, că procesul de 
față și pedepsele, ce se vor da cri
minalilor presenți și celor din Sofia, 
vor aduce un mare serviciu și popo
rului bulgar și că prin procesul 
acesta Bulgaria va scăpa de aceia, 
cari o duceau în prăpastiă.

Este acâsta o părere justă ba- 
sată pe interesul ce-1 are și Româ
nia și Bulgaria să trăescă în bună 
armoniă. Dâr 6re fî-vor Bulgarii des
tul de copți spre a înțelege, că nu 
pot să mai risce a fi cu nepăsare 
sâu a tolera chiar astfel de uneltiri 
și crime mișelescl, fără ca să-și sub

mineze propriele lor interese de 
stat?

Viitorul cel mai de aprope ne 
va lămuri pe deplin despre acâsta. 
Ar fi fărte trist și fatal pentru vii- 
tărea desvoltare de lucruri în Pe
ninsula Balcanică, dâcă Bulgarii n’ar 
înțelege glasul timpului, care ’i în- 
drumâză cu insisteeță de a păși pe 
cărarea cunăscerei de sine și a în
datoririlor, ce le-au față cu Europa 
cultă.

Alegerile din Bucovina. Alegerile 
de electori în Bucovina au adus în mare 
fierbere tote straturile poporațiunel. In dis
trictele, unde s’au făcut alegeri de eleotorl, 
presiunile și volniciile organelor stăpânirii 
locale și-au ajuns culmea.

Mai mari și mai nerușinate au fost 
presiunile în districtul Storojineț. In urma 
acesta peste 50 de alegători români, ade
renți ai partidului poporal național, au adre
sat ministrului președinte Koerber la Viena 
următorea telegramă:

„Căpitanul districtual din Srorojineț 
agitâză în mod nemaipomenit pentru ale
gerile parlamentare, citând oficios pe alegă
tori în căpitănia, unde se fac asupra lor 
cele 'mai neiertate presiuni. Acâsta se în
tâmplă la comanda presideniuhti țârii, ba 
chiar sub pretextul, că așa e dorința Exe- 
lențiel Vostre. Subsemnații, fiind încredin
țați, că abusul acesta nu se face cu con
sensul Excelențiel Vdstre, se cred obligați 
a Vă însciința despre tdte aceste, rugându- 
Vă cu urgență să puneți capăt cât de grab
nic acestor abusurl ne mai pomenite®.

Desbaterea budgetului pe 1901. 
Oficidsa „Magyar Nemzet“ scrie, că Lunia 
viitore dieta va începe desbaterea budge
tului pe 1901. Numita foie speră, că desba 
terea nu va fi de lungă durată și încă anul 
acesta proiectul de budget va deveni lege.

Autonomia în Bosnia. Mai multe 
foi anunță, că guvernul bosniao a pregătit 
un statut, prin care s’ar introduce în pro
vinciile ooupate cel puțin forma primitivă 
a unui regim constituțional. Acest statut 
a lui Kallay ar introduce de-ocamdată au
tonomia cercuală, adecă o formă de auto
nomia, care ar corespunde bună-oră cu sis
temul administrativ autonom comitatens.

Aici amintim, că bărbaț’i conduoătorl 
ai. Mohamedanilor bosniaci au ținut nu de 
mult o adunare în Brod, și au deois, caîn 
interesul autonomiei bisericei lor se adre
seze Capului statului un statut însoțit de 
un memoriu. In statul aoesta ei au cuprins 
tdte plângerile și dorințele lor, pe cari le-au 
comunicat și guvernului când cu prilejul 
desbaterilor prealabile. Mohamedanil au mai 
decis, oa acest statut și memoriu să-l în- 
nainteze coronei prin guvernul din Sera- 
jevo și prin intermediul lui Kallay, vrând 
să dea și prin acâsta dovadă de încrederea, 
oe o au față cu guvernul bosniac.

Procesul asasinilor bulgari.
Ședința de Sâmbătă 4 Nov. v.
Deja la ora 1‘2 sala era plină. D-na 

Paulina Mibăileanu, în mare doliu e pe 
banca părții oivile asistată de advocații P. 
Grădișteanu, T. Poliorat și C. Cernescu.

Ședința se deschide la orele 12*/2. 
Președintele Giuvaru dă ordin să fiă adus 

acusații în sală, apoi Bă se introducă infor
matorul de față. Tabancoff.

Martorul George Tabancoff, 33 ani, 
brutar, fost domioiliat în strada MăoelarI, 
fiice, că din acusațî cundsce pe Spiru Ale- 
xoflf. Intr’o fii, fiice el, m’au căutat doi 
domni pe acasă și mi-au lăsat vorbă să 
viu la băoănia lui Spiru Alexoff. M’am dus. 
Am văfiut aici pe unul, oare se dedea ou 
numele de Popoff (Iconomoffj. Eiind-oă 
Alexoff soia, că eu aveam de stăpân pe un 
furnisor dela penitenoiar, Ioonomoff m’a în
sărcinat cu o sorisore cătră Carambuloff. 
Eu am dat sorisârea comisarului Cioceanu 
și d-lui inspector Oprescu.

Un jurat: E adevărat, oă d-taai pre
tins 60 de lei dela Alexoff și dela Ioono
moff?

R. Da.
Se introduce d. advooat Ianou Bră- 

tesou.
Informatorul Brătesou confirmă, că 

mergând să vadă într’o fii pe ucigașul lui 
Mihăileanu, a oărui morte i-a causat atâta 
durere, a întrebat pe Dimitroff de oe a 
comis crima? Acesta, la întrebările, oe i-a 
făcut, i-a spus, că a fost pus la oale de 
Sarafoff oa să omore pe Mihăileanu. Lui 
Sarafoff îi fusese recomandat de căpitanul 
Troleff.

Sarafoff i-a recomandat să comită 
crima cu toporul, căol nu face sgomot. In 
semn de înțelegere, Sarafoff l’a sărutat în 
gură, care însemnâză legătură pentru adu
cerea la îndeplinire a unei îndatoriri.

Mai târfiiu, Dimitroff șl-a schimbat 
planul și nefiind sigur pe forța sa, s’a ho
tărî! să oomită omorul ou revolverul.

Tot Dimitroff i-a mai spus, că mai 
era însărcinat se omore pe d-1 Taohe Io- 
nesou și pe unul lașar.

Informatorul afirmă, oă nu este ade
vărat, că asasinul a fost maltratat său tor
turat, ca să facă declarațiunile dela instruc
țiune. Din contră, Dimitroff a făcut acele 
mărturisiri de bunăvoiă și nesilit. Tâte 
aceste s’au întâmplat cu 3—4 fiile după 
comiterea crimei.

Președ. (cătră Dimitroff): Așa e? 
Dimitroff: Nu-1 cunosc pe d-lui.
Informatorul Zamfiresou, student, con

firmă, că într’o sără fiind în prăvălia lui 
Alexoff, acesta l’a întrebat de adresa lui 
Ștefan Mihăileanu.

Aousatul Alexoff motivâză întrebarea 
despre adresa lui Mihăileanu, că avea inte
res de dânsul în privința unui copil al său, 
școlar.

Se introduce Puiu Alexandrescu, șeful 
poliției de siguranță.

D-1 președinte : Pe oine cunosol din- 
tr’ânșii ?

Martorul : Pe toți (rîsete).
I. Oe soii despre o declarațiune a lui 

Trifanoff prin luna Ianuarie?
R. După crima lui Fitowski, Trifa

noff mi-a declarat, că era vorba să se 
arunce o bombă la Palat și la Cameră. Am 
făcut atunci un memoriu, pe care l’am dat 
prefeotului, și care a fost comunicat d-lui 
I. Lahovari, ministru de esterne.

Pledoariile advocaților părței civile.
Pleioarea d-lui advooat T. Poliorat.

Adv. Taclie Policrat începe prin a 
faoe elogii magistraților, oarl și-au făout 
datoria, dovedind, că suntem un stat oivi- 
lisat.

Nu orede, că s’a mai aufiit ca un po
por să se preteze la atâtea fapte oriminale.

Președ. Vă rog să nu puneți în causă 
o națiune vecină.

Apărătorul Policrat se simte dator să 
declare, că nu face nici o legătură între 
aousațl și poporul bulgar. E o deosebire 
între acești criminali și națiunea bulgară. 
Pentru onârea acestei națiuni nu pdte crede, 
că dânsa ar ajunge să întrebuințeze ase
menea mijloce, căci ar fi un deBastru.

Mihăileanu a murit în numele unei 

idei, e martirul unor idei sublime, pline de 
devotament, der pe oând el a murit pentru 
asemenea idei, alții, tot pentru asemenea 
idei, acusații de astăfil, cari representă o 
națiune, întrebuințâză mijldoe criminale.

Președintele: Vă rog încă odată să nu 
amesteoațl națiunea bulgară.

Policrat, continuând face biografia lui 
Ștefan Mihăileanu, născut în Macedonia, 
ducând fii cu fii lupta pentru frații lui din 
Macedonia, pe oarl nu-i uitase venind la 
noi în țâră. Acești omeni (acusații și alții 
i-au fiis lui Mihăileanu: N’ai drept să lupți 
pentru frații tăi, și au căutat, ei năsouțl și 
crescuți în crimă, să-l suprime.

Cetesce din scrierile lui Alihăileanu 
în „Peninsula Balcanică“ spre a proba ce 
fel de inimă, ce fel de minte a pus Mihăi
leanu, pentru a se ridioa la un diapason, 
ce nu putea fi combătut deoât prin crimă. 
Tonul scrierei lui Mihăileanu era moderat, 
descria lucruri oe s’au realisat, par-că a 
fost profet. Mihăileanu nu făcea solidară 
națiunea bulgară ou asemenea criminali. 
Etă omul, pe care l’au asasinat!

Arată într’o frumosă perorațiune ro
lul civilisat de secoll, oe l’a jucat aci, la 
porțile Orientului, România, luptele ei pen
tru apărarea creștinătății și pentru libera
rea popârelor și a însuși poporului bulgar, 
— ai cărui fii vin afil să împlânte cuțitul 
în binefăcătorii lor.

Sfârșesce, adresându-se acusaților ou 
ouvintele: „Cain, ce ai făout fratelui tău !u

Pledoaria d-lui advooat C, Cernescu.
Adv. Cernescu : Ați aufiit cuvântul su

blim al distinsului oonfrate al meu, că nu se 
pote a-ne atinge idealul ou securea. Comitetul 
macedonean a întrebuințat la adresa nds- 
tră cuvântul de „mămăligarlu, noi îi vom 
întârce cuvântul, numindu-i asasini. La noi 
se pedepsesce omorul nu cu omor, dâr îi 
vom trimite la oonă, oa să nu vafiă lumina 
fiilei, pentru-oă nu li-a plăcut să trăâsoă în 
libertate. Afară de oei doi studențî, toți 
ceilalți sunt omeni, cari sunt capabili pen
tru bani să facă ori-ce.

Cât pentru Sarafoff, Davidoff, Stoia- 
noff, Bosneaooff și toți ceilalți oft, cine sunt 
ăștia. Comitetul din Sofia e compus din 
bucătari, oovrigarl, calfe de croitori, un 
ofițer dat afară din armata bulgară, unul 
în retragere (Boris Sarafoff).

Cum, ăștia s’au însăroinat să schimbe 
fața Europei ? E ridicol a-se presupune, că 
cu concursul unui „babacioo“ (invincibilul) 
să se schimbe fața lumei. Ce au făout 
dmenl d’al de ăștia? Prădări de oopii ca 
să facă șantagii, a da satisfacții bărbaților 
înșelați (afacerea Alexoff-Stoiloff), furturi 
cu efraoțiă, omoruri, asasinate, hotărîțlpănă 
și la săvîrșirea de regicide.

Nu vedeți, că omenii ăștia au trecut 
totă gama penală pănă să ajungă la libe
rarea Macedoniei ?

E un vis negru al unui popor, de-a 
da oonours unor asemenea dmenl.

Nu fac responsabil pentru tote aceste 
pe poporul bulgar, dre dâcă nu va căuta 
să-i acopere, va merita oprobriul lumei ci- 
vilisate.

Noi nu ne temem de nimeni, noi avem 
o gulaima taină (rîsete), noi soim de vâcurl 
să ne păzim pe noi, oum am păzit pe 
alții.

Fac vre-un servicii! aoeștia poporului 
bulgar ? Nu se pdte. Nu se p6te, ca Bul
garii să fiă contra ndstră. Noi le-am for
mat pe âmenii, pe cari îi au, nu pot să nu 
ne fiă recunoscători.

Pedepsind pa aoeștl criminali și pe 
oei din Sofia, se va face un servicii! nu 
numai nouă, dâr poporului bulgar.

D. Cernescu întră în esaminarea asa
sinatului lui Ștefan Mihăileanu. Dimitroff a 
fiis aci, că el singur, fără ordinul nimănui, 
a oomis crima. Sarafoff s’a lăsat să fiă in- 
terwievat fiilele aceste și a spus, că asa
sinarea lui Mihăileanu e opera unui tînăr 
patriot. Răspunsul lui oorăspunde de mi
rare cu revenirea de acum a lui Dimi
troff.
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Vedeți cum se potrivesce capul lui 
Dimitroff cu capul lui Sarafoff! Eu ored, 
că atitudinea de astăzi a lui Dimitroff e 
opera oomitetului. Ca să fi putut Dimitroff 
să pricâpă, cât de perioulos era Mihăileanu, 
trebuia să fiă o făptură mai inteligentă. 
Când mă uit la Dimitroff, mi-e imposibil 
să-mi închipuesc, că Dumnecjeu a putut să 
facă o asemenea făptură. Mihăileanu era 
un artist, o văpaie, flacără. Ăsta (Dimi
troff) să fi priceput pe Mihăileanu ? Tre- 
bue să fiă alt-cine-va, oare a inspirat pe 
Dimitroff.

Cine e asasinul lui Mihăileanu? Di
mitroff, un om, care nu cunoscea pe Mihăi
leanu. Cine e asasinul lui Fitowsky? Tot 
un om, Boioiu Illeff, oare nu cunosoea vic
tima. Modul de eseoutare a orimei, tot to
porul e. Dâcă Dimitroff a lovit cu revol
verul, e că însuși el a sohimbat ordinul.

O dovadă, că Boris Sarafoff și comi
tetul din Sofia au dat ordin eă omore, 
e eă lui Sarafoff i-se comunioă de Bosnea- 
coff, de simigii și covrigari, articolele din 
„Peninsula Balcanică", spre a vedâ ce-i de 
făout.

Ce deslegare să dea Sarafoff? Să în
sărcineze pe covrigari, să scrie artioole? 
De sigur, că nu. Corespondența în afacerea 
Fitowski probâză, oă Sarafoff și cei din co
mitetul din Sofia sunt autorii intelectuali. 
Crima contra lui Mihăileanu are același 
isvor. Cu totă tăgada lui Dimitroff, că n’a 
fost, îndemnat de nimeni, e destul, că în- 
tr’un moment a dis: „mă duc la Sofiapen- 
tru-oă sciam, că acolo să află Sarafoff, care 
dă ordin să omore, pentru ca să 4'°: tu, 
Dimitroff ești brațul, âr tu Sarafoff ești 
capul.

Voi, ca și cei dela Sofia, sunteți nisce 
asasini !

Pledoaria D-lui Petre Grădișteanu.
Adv. Grădișteanu, după o introducere 

dice, că omeni oa Boioiu Ilieff, Dimitroff și 
Bogdanoff sunt nisce instrumente, de alt
mintrelea consciente, ale oelor din Sofia.

ț)ioe, că a înțeles panelelismul, pâte 
să înțelâgă panbulgarismul, dâr nu pâte 
înțelege ca nisce stări morale se se dobân
dească prin fapte imorale. Sângele trebue 
răsbunat.

Patriotism? Eu ca bătrân și încă îmi 
șbârnăe inima, dâr i.u pot înțelege patri
otism prin fapte criminale. Asta e o pro
fanare a sfintei cruci.

De ce să mă ocup de aceștia ? Bra
gagii, simigii, calfe de croitori, în nici unul 
din aceștia n’a putut pătrunde lumina de 
ce e patriotism. Nu patrioți, ci asasini.

Ori cât s’ar crede de protejați, în sta
rea de astă-cjl a Europei anarchism, asasi
nate nu pot avea trecere.

Sunt convins, dice d-1 apărător, că e 
o ferioire pentru Bulgaria, oă s’au descope
rit aoeste fapte, căci altmintrelea ar fi fost 
Finis Bulgariae!

România are interese să trăiâscă în ar- 
moniă ou popdrele vecine, pentru-ca Penin
sula Baloanioă se pdtă resista la t.ote în
călcările, ce i-s’ar pută faoe.

D. apărător termină flioend, oă orede 
că procesul aoesta va scăpa Bulgaria de toți 
aceia, oarl o duoeau în prăpastiă.

Martorul G. Fitowsky.
Se întroduoe martorul Gh. Fitowsky, 

33 ani, tîmplar, frate ou Kiril Fitowsky.
Președ.: Ești frate ou Kiril Fitowsky. 
R. Da.
I. Ce raport era între fratele d-tale 

și căpitan Popoff?
R. Fratele meu era soldat și oăpitan 

Popoff oomandantul lui. Căpitanul Popoff 
venea pe la fratele meu, și fratele meu se 
duoea pe la oăpitan Popoff.

I. Scii, oă fratele d-tale a fost trimis 
de oăpitanul Popoff să cumpere nisoe 
arme ?

R. Sciu, oă Polixenia născ. Angelova, 
nevasta fratelui meu, mi-a spus, oă soțul ei 
a fost însărcinat să cumpere nisce arme?

I. Ce deolarațiă a dat soția fratelui 
d-tale lui Iconomoff?

R. I s’a cerut nevestei mortului o de
clarația, oă soia, oă soțul ei era spion, și 
că n’are nici o pretențiă în contra omorî- 
torilor, și ea a dat acâstă deolarațiă, de 
6re-oe totă familia era amenințată ou mdrte 
(sensațiune).

Martorul, întrebat din nou, de oe a 
părăsit Bulgaria, clice) că a fost amenințat 
ou morte, s’a dus să reclame procurorului 
din Rusoiuo, nou venit din Sofia, și pro
curorul i-a spus, că nu pâte să facă nimio, 
dedre-oe Comitetul e mai tare (mișoare în 
publio).

I. Ai fost arestat odată în Rusciuc?
R. Da, poliția m’a arestat din ordinul 

Comitetului (sgomot).
Ședința se rdioă la 5 ore d. a.

Doue voci englese.
Imperialismul britanic. — Națiunile nu se 

înțeleg.

Lordul Rosebery, oare e reotorul Uni
versității din Glasgow, a pronunțat (j'ld0 
aceste un disours important de inaugurare 
a oursurilor, luând oa subieot: imperialismul 
britanic.

„Acâstă espresiune inglobâză — a dis 
el — istoria, tradițiile și rassa britanică. 
Imperiul britanic e o oestiune de influență, 
de pace, de civilisațiune, de credință, de 
comeroiO și de afaceri.

Acum oincl-cjeol de ani lumea nu fă
cea nimic, pe când Englesii descopereau 
și anexau ținuturi sălbatioe. In epoca aceea, 
țările străine aveau obiceiul să ia în ze
flemea comeroiul; ac}I, dimpotrivă, tdte po- 
porele vor să devină națiuni de negustori 
și orl-ce kilometru de pământ însemnat pe 
hartă fără ocupant e obiectul unei lupte 

„Englesii, oarl beneficiau altă-dată 
de-un fel de monopol, au să lupte astăzi 
pentru esistența lor.

„Secolul al XX-lea va fi un period 
de concurență internațională fdrte viuă și 
înverșunată. Acâstă conourență se va pro
duce mai mult în artele păoii, decât în 
cele ale răsboiului. Englesii trebue să se 
inspire de-un mai mare spirit practio; ei 
trebue să se perfeoționeze ca răsboinicl, ca 
oomercianțl și ca omeni de stat, spre a 
stăpâni lumna".

*
Intr’o sorisore — ciroulară adresată 

clerului oatolio engles, cu prilejul peleri- 
nagiului la Roma, oardinalul Vaughan spune, 
că popdrele sunt înfuriate unele contra al
tora: națiunile rivale se provdoă la luptă 
aruncându-și insulte și batjooure ; toți în 
sfârșit se întrâbă, oarl vor fi popdrele a 
căror înrîurire va fi preoumpănitdre, cari 
vor fi acelea, cari vor stăpâni omenirea.

Invidia, gelosia, ura, dorința, răsbu- 
narea, sgâroenia, setea de stăpânire și de 
influență au isbucnit printre popdre ca o 
ciumă care amenință să le nimicâscă. Gu
vernele au înoercat să stăvilăscă acâstă 
mișoare; leacurile lor sunt neputincidse. 
Ele au oonvooat o conferință la Haga; ele 
au făurit unelte de nimioire, au înarmat na
țiunile. Ele predică evangelia comerciului 
aceea a „porței deschise", a sferelor de in
fluență și trimit armate la luptă.

Omenii soormoneso cu patimă pămân
tul spre a găsi metal prețios; și totuși bi
rurile oreso, și nevoile sporesc pretutin
deni.

Suntem asurziți de un haos de stri
găte, cari se contracție, și națiunile nu se 
înțeleg de loc. Lumea e cu totul desorga- 
nisată; ea e în agoniă în pragul noului 
secol.

SC1R1LE Dl LEI.
— 10 (23) Noemvrie.

Dela serbările d-lui Urecliiă. Aflăm, 
oă din inoidentul aniversării a 50 a acti
vității sale literale, d-1 V. A. Urechiă, pe 
lângă alte ovațiunl, ce i-s’au făout din tote 
părțile țării, a mai primit Duminecă în 5 
(18) curent, din partea secțiunei Ligei din 
PIoescI, o deputațiune compusă din d-nii: 
Dr. Cosma, president, A. Șuluț-Carpenișanu, 
vice-pres., I. Nicolescu și M. Tutunaru, 
membri, oarl i-au preeentat un splendid 
oondeiîl de aur. Ilustrul bătrâD viu mișcat 
de acâstă delicată atențiune a dăruit, la 
despărțire, deputațiunei mai multe din 
sorierile sale.

Rasse de popore în Ungaria. Sub 
titlul acesta a ținut Balogh P. o conferență 
la Sooietatea geografică din Budapesta, în 
oare șl-a dat silința să stabilâsoă diferitele 
granițe de limbă ale țării. Oonferența șl-a 
basat’o pe datele statistice maghiare, evi
dent dâr, oă ea băjbăie de esagerărl și 
erori în favârea rassei maghiare. Cu tdte 
aoestea și Balogh e silit a reounosce, că 
în comunele mici ou câte 5—10 mii lo- 
outorl supremația maghiară slăbesce, âr în 
comunele ou 1—5000 locuitori scade gra
dat. In comunele miol rassa maghiară stă 
și mai rău, fiind în completă minoritate, 

oăcl față ou 2900 comune miol maghiare 
sunt 5826 oomune nemaghiare. Elementul 
maghiar este mai preponderant în orașe. 
(Da, fiind-că în orașe mai ales să stabileso 
Jidanii, oarl sunt considerați oa maghiari, 
și tot în orașe sunt legiânele de funcțio
nari — Red.) Balogh oaloulâză numărul 
total al Maghiarilor ou 7,540,000, âr al 
nemaghiarilor ou 7,580,000 și pe basa acestui 
oaloul <jiue, că resultatul este îmbucurător 
pentru Maghiari. — Ca în tâte statistioele 
unguresol, așa și în studiul lui Balogh se 
găsesc esagerărl palpabile.

Boia Tarului. Din Londra se tele- 
grafâză, că după o depeșă din Mosova 
starea sănătății Țarului a dat spre mai rău. 
Se orede, că acâsta ar fi causa unei diete 
greșite. — Buletinul de MerourI anunță: 
Diua de erl a petreout’o bolnavul destul 
de mulțămitor, starea subiectivă e bună 
La 9 ore sâra temperatura a fost 39‘2, 
pulsațiunea 76. Peste nopte bolnavul a 
durmit puțin, fără ca aoâsta să fi fost pro
vocat de vr’o eausă deosebită. AdI (Mier- 
ourl diminâța) temperatura a fost de 38 
pulsațiunea 70.

Sporirea regimentelor de infan
terii. O foii budapestană aduoe soirea, că 
la ministeriul comun de răsboiîi s’a hotărît 
să ridice numărul regimentelor de infan
teria dela 102 la 120.

Milione pentru școle elementare 
de stat. Ministrul ungureso de finanțe a 
presentat dietei un proieot de lege pri
vitor la investițiunl, în sumă de mai bine 
de 30 milidne corone. Proiectul prevede o 
sumă de 5 milidne cor. pentru edificarea 
de șcâle elementare de stat și pentru lo- 
ouințe învățătorescl.

încheierea anului sfânt. Din Borna 
se anunță, oă anul sfânt secular se va în
cheia în 24 Deoemvrie n. Din incidentul 
acesta vor merge la Roma sute și mii de 
peregrini din tote părțile lumii. In 1 Ia
nuarie 1901 Papa va celebra liturgia de 
deschidere a noului veac.

Statuă prințului bavarez Leopold. 
Consiliul orășeneso al orașului Mîinchen a 
hotărît de ourend, ca să ridioe în onârea 
aniversărei de 80 de ani a nasoerei re
gentului Leopold al Bavariei o statuă și să 
rdge pe regent să hotărască însu-șl locul 
unde are să se ridice statua, modul cum 
să se facă și timpul când să se inaugureze 
statua. Prințul regent a oonoes, ca depu
nerea petrii fundamentale a statuei eă se 
faoă în 12 Martie 1901, âr modul cum să 
se facă statua îl lăBâ în grija consiliului 
orășeneso și adause oondiția, oa desvălirea 
statuei să se întâmple numai după mârtea sa.

Un nou organ de publicitate în 
Bucovina. „Timpul" din Cernăuți aduce 
soirea, oă înourând va reapare „Bevista 
Politică11 sistată înainte cu 9 ani. Ea va 
apare de patru-orl pe lună și va fi redac
tată de advocatul Dr. Mateiii Lupu.

Papa în contra mișcării antisemite. 
Pi arul „Per sever an za^ este informat, oă 
Papa va trimite o circulară tuturor epis- 
copilor din Austro-Ungaria, Germania și 
Franoia, în oare le va pune la inimă să nu 
partioipe în niol un chip la mișcarea anti
semită. Dâoă aoâsta nu va avâ resultat, 
Papa va da o enoiclică în contra antise
mitismului.

Teatru german. Acjl Vineri se va 
da continuarea dela „Im weissen Rossl", 
„Als ich w>ederlcamu. Comediă în 3 acte 
de Oskar Blumenthal și Gustav Kadelburg 
ca novitate sensațională.

Schimbare de fișpani. Foile din Ti- 
mișora sunt informate, că fișpanul Pogany 
K. din comitatul Caraș-Severin va fi per
mutat în calitatea acâsta în comitatul Hu- 
nedorei, de unde fișpanul actual Rouyai 
ar merge în Torontal.

Catastrofă pe Jlarea negră. Mare 
nenorocire s’a întâmplat cjilele aoestea pe 
Marea nâgră. Vre-o 37 Turci, bărbați, femei 
și copii, locuitori în Rusia, au voit să 
mârgă în Turcia. Ei au înohiriat o luntre 
mai mărișdră ou ventrele și au plecat pe 

Marea nâgră spre oasă. A treia <j’ după 
plecare s’a isoat, pe mare o furtună gro
zavă, oare a răsturnat vasul. Toți călătorii 
s’au îneoat în undele mării, soăpând ca 
prin minune numai un copil de 15 ani.

Măgarul maghiar lăudat. Lucrul s’a 
întâmplat ohiar în Berlin, unde s’a desohis 
o esposițiă de măgari. Berlinesii au aflat, 
că măgarul maghiar se distinge de ceilalți 
și drept „reounoscință" s’a cjis, că ar fi 
bine, dâcă la oăruoiorele de tras cânii ar 
fi înioouițl ou măgari maghiari. Descoperirea 
aoesta însă pare a fi oam înlârfliată, de- 
6re-oe automobilul, oare cuoeresoe tot mai 
mare teren în diua de adl, va lipsi pe mă
garul maghiar de distincțiunea, ce vor să 
i-o dea Berlinesii.

Ultima dorință a lui Papp Bela. 
Foile unguresol publică raporturi intere
sante despre momentele publioărei sentinței 
Curiei în prooesul omorului dela Sătmar. 
Se scie, oă doi dintre complici au fost 
condamnați la robiă grea pe viâță, âr fra
tricidul Papp Bela a fost oondamnat la 
morte prin ștrâng, oeea-ce s’a și întâmplat 
erl diminâța. După publicarea sentinței 
apărătorul lui Papp Bela s’a dus la acesta 
și l’a întrebat ce dorință are. — „Să mă 
fotografeze pe spândurătore și fotografia 
să se trimită tatălui meu ca amintire", 
răspunse condamnatul, „fiind-oă el m’a adus 
la spândurătore". întrebat fiiud, dâcă nu 
doresoe a face testament, Papp Bela a 
cjis: „Nu. De altfel, dâoă ași face, ași sorie 
numai atât: „ștrângul îl las tatălui meu".

Roberts a cădut — de pe cal. „Eve
ning Standard" publioă sub reservă soirea, 
oă lord Roberts, comandantul suprem din 
Afrioa sudică, a oăcjut de pe cal și s’a 
rănit grav.

O turmă întregă de porci sălba
tici s’a vătjut de curând de-alungul dru
mului Biosad-Balvanyosfurdd (comit. Trei- 
scaune.) In număr de vre-o 25, urmați de 
puroei număroșl, se scoboriseră dela pădure 
pe câmp făcând pagube prin sourmarea 
pășunatului. Omenii spun, că o câtă așa 
de mare de porci sălbateci n’au văflut 
ni ol-o dată.

Noue întreprinderi ale Românilor 
în Orăstie.>

Orăștie, 23 Nov. 1900.
D-le Redactor! Asâră am avut aici 

una din aoele mari conveniri, oarl se dau 
în semn de buouriă pentru oâte un frumos 
pas spre progres în afacerile nostre publice 
românescl.

In o scrisore de pe la finea lui Au
gust trimisă din prilegiul așezării institu
tului „Ardeleana11 în noua sa oasă, cUceam 
în fdia D-vostră, oă e îmbucurător a vedâ 
cuceririle, ce acâstă bancă le faoe, și afir
mam, oă ea îfl lărgesce frumos basa opera
țiunilor sale eoonomice financiare, avântân- 
du-se mereu.

Banchetul de a sâră a fost dat chiar 
din prilegiul înoeperii lucrării pe un atare 
teren nou de operațiune eoonomică.

In Orăștiă proprietarul Rudolf Kaes, sas, a 
introdus de un an de (file cu mari spese lumina 
eleotrică. Dâr oum e la atari întreprinderi, 
publicul nu a îmbrățișat încă cu destulă căl
dură acâstă întreprindere, deși ei ridică 
mult nivelul orașului și frumosa lui presen- 
tare sera. Abia după un an de flile, pro
prietarul R. Kaes, care șl-a învestit tot ca
pitalul, ba și însemnate împrumuturi în ins
talația scumpă a mașinăriei eleotrioe și a 
aparatelor de conducere a ei în oraș, ră- 
efimând tot greul pe el, s’a văflut strîmto- 
rat în ale finanțelor, încât deși vede și 
simte rentabilitatea frumdsă a intrepinderii 
într’un apropiat viitor, fără un puternio 
sprijin momentan, el trebuia să-și vadă 
dată de mal întrâgă prețiâsa întreprindere.

In situația asta, gingașă nu numai 
pentru el, oi și pentru oraș, d-1 Kaes s’a 
adresat conducătorilor institutului „Arde
leana", despre cari soia că sciu apreția o 
întreprindere ca cea a luminării orașului 
cu electricitate și rentabilitatea ei, și că
peteniile „Ardelenei", după studiare ma 
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apropiată și aprofundată a afaoerii, au con
venit a întră în operațiunea financiară, ce 
li-8e oferea, oontribuind la înlăturarea greu
tăților finanoiare momentane a întreprin
zătorului, ou oondiția, oa din venitul curat 
ce va începe a resulta încurend din în
treprindere, să se cedeze institutului ca la 
un fel de companist în întreprindere 50%. 
S’a încheiat contract, proprietarul cedând 
pe timp de 30 de aol jumătate din profi
tul curat „Ardelenei44 pentru financiarea afa
cerii în present. Toți convin în părerea, 
că institutul a făout o bună operațiune 
finanoiară, oare va răsplăti încurend cu 
belșug hotărîrea bănoei dea întră în joo.

D-l Kaes are în Orăștiă și o mare moră 
cu vapor, mai înainte mâră de ghips și făi
nă, aoum numai de făină. Acâstă moră 
respective venitul ei încă l’a pus la dispo- 
siția „Ardelenei44 drept garanția și ooperire 
a arangiamentului cu electricitatea. Și aci 
era greutatea dor cea mai mare a afla un 
întreprinzător și ou pricepere și cu putere, 
care să ia în arândă și în folosire mora, 
căci în aoâstă industria, ca în industriă 
peste tot, noi stăm atât de rău!

Și nu spre mică bucuriă ne e putând 
vesti, oă „Ardelâna44 n’a fost silită să caute 
omul de lipsă printre străini său prin oele 
depărtări, căci în sînul propriei direcțiuni 
a găsit pe fruntașul comerciant loan 1. 
Vulcu de aici, om forte destoinic și ou spi
rit și ou ouraj de întreprindere, oare a Zie : 
greul acesta lăsați-l pe mine! Și d-sa a 
luat pe risic [propriu asupra-șl esploatarea 
morii, prin ce a înlesnit mult arangeamen- 
tul bănoii cu electricitatea. Mora trebuind 
lărgită provăZută eu nouă magazii și po
duri, reoerea spese însemnate de străfor- 
mare. D-l Vulou și-a oăutat, atât pentru 
întâmpinarea oheltuelilor mari, cât și din 
precauțiune, un companist, și l’a aflat în 
persona fruntașului oomeroiant asemenea 
român loan Comșa din Săliște. De luni de 
Zile au lucrat la mărirea morii, la umple
rea magaziilor ou grâu, și la perfecționa
rea ei, și ieri cu ajutorul lui DumneZeu 
au ajuns să înoâpă lucrarea.

Ca buni oreștinl, ce țin, că tot lucrul 
bun să 1 începi ou DumneZeu, am făcut 
după amâZl sfințirea morii (feștaniă) prin 
preotul loan Moța, fiind de față direcțiunea 
„Ardelenei44, comitetul de supraveghere, 
proprietarul și arendatorii întreprinzători și 
mult popor.

Er sera a fost banchetul dat de d-nii 
I. Vulcu și 1. Comșa, cu ooasiunea inaugu
rării acestei întreprinderi industriale însem
nate, luată în mână de doi Români sub 
auspiciile „Ardelenei44 și în legătură ou ea 
arenda de 5000 corâne oe plăteso pentru 
moră, cum și 30% din eventualul profit 
•curat, va înourge „Ardelenei44 în legătură 
•cu întreprinderea electrică. \

La banohetu, oare s’a ținut în frumo
sul „Hotel Central,14 proprietatea Ardelenei, 
cel dintâifi toast l’a ridioat D-l Dr. I. Mihu 
peniru Ioan I. Vulou, Z'ceQd, spiritul de 
întreprindere al acestuia și al soțului său 
este a se mulțumi în augurarea frumosei 
luorărl industriale a morei de vapor prin 
frați. D-l N. Vlad înohină peutru Dr. Mihu, 
directorul „Ardelenei44 spiritul motor al 
tuturor întreprinderilor și op^rațiuuilor, cari 
au adus amintitul resultat. D-l Rudolf Kaes 
înohină asemenea pentru Dr. Mihu, căruia 
•îi revine meritul principal. D-l I. Vulcu 
mulțumesce ou ouvinte calde. Mai toasteză 
T>r. Mihu pentru Dr. I. Popp, președinta de 
supraveghiare al bănoii. Apoi d-l loan Moța 
arătând marile merite oe le are d-J I. Comșa 
dela Săliște prin aoeea, oă a propagat co- 
meroiul la Românii din oomitatul Sibiiului, 
așa că aZl se află acolo o suorescență numă- 
Tosă în brâsla neguțătorâseă, închină în să
nătatea D-lui I. Comșa, care a alergat și 
•la întreprinderea industrială de aici ou 
mintea și punga, oa companist al său loan 
Vulou. Au mai vorbit d 1 I. Branga pentru 
direcțiunea, C. Baciu pentru funcționari și 
D. David pentru președintele direcțiunei 
„Ardelenei44 N. Vlad și Dr. Dobo, Dr. Erdelyi 
eto.

A fost o masă frumdsă și n’a lipsit 
nici musica, care ne-a desfătat ou admira
bile melodii .naționale.

Prier

Kruger în Europa.
Bătrânul președinte al Burilor a sosit 

în oele din urmă în Marsilia. Corabia, care 
aducea pe Kriiger, a fost așteptată în port 
de un public imens. Numărâse deputațiunl 
și reuniuni eșiseră ou stindarde MierourI îna
inte de amiaZl, dâr așteptarea li-a fost za- 
darnioă, deoreoe vaporul „Gelderland44 nu 
apăru pe orsont nici la amiaZl. Publicul 
înoepu atunci să se împrăscie.

Cu tote aceste stradele Marsiliei erau 
fârte populate și âmenii adunați în grupe 
strigau adese-orl: „Trăâsoă Kriiger14.

După amiaZl s’au afișat placate ves
tind sosirea lui Kriiger. Intr’unul din pla- 
oate se Z'°ea, oă din oausa timpului nefa
vorabil vaporul „Gelderland" îșl întârZie 
sosirea, însă ou tote acestea comitetul aran
jator al festivităților speră, că acesta nu 
va împiedeca și nu va micșora strălucirea 
primirei.

Mai târZiu s’a făout cunoscut, că va
porul „Gelderland44 a apărut la Cap-Sitâ, 
dâr oă mașina îi este atât de stricată, în
cât numai a doua Zi va pută sosi în Mar
silia.

Marsilia a făout pregătiri mari pentru 
primirea lui Kriiger. Stradele, pe uude avea 
să trâcă bătrânul președinte, au fost deoo- 
rate cu stâgurl franoese și bure. Primarul 
socialist al orașului a dat espresiune dorin
ței, ca Marsilienii să-și manifeste simpatiile 
lor în mod cât mai imposant față de 
Kriiger.

AZl, Vineri, Kriiger sosesce în Paris. 
Consiliul oomunal al Senei a decis să mârgă 
în frunte cu președintele la gară pentru 
întâmpinarea lui Kriiger.

Insciintare si invitare.J J
Comitetul „Asociațiunei pentru spriji

nirea învățăceilor și sodalilor români din Bra 
șovu aduce prin aoâsta la ounoscința pu
blică, că Duminecă, în 12 {25) Noemvrie a. o. 
se va săvîrși parastas în amintirea ferici
tului Mihail Stroescu, în biserioa Sf. Ador
miri din Cetatea-Brașovului.

Tot în aceeași Zb 1» 2 ore după 
amiadl, se vor împărți haine băieților dela 
meserii în localul Asooiațiunei, Strada Or
fanilor Nr. 4.

Atât la parastas oât și la împărțirea 
hainelor se învită prin acesta a lua parte 
atât membrii Asooiațiunei, oât și alțl spri
jinitori și binevoitori ai ei.

Brașov, 10(23) Noemvrie 1900.
Pentru oomitet:

I. Dariu,
secretar.

0LTIME SC&H
Condamnarea asasinilor bulgari.

Bucuresci, 10 (23) Noemvrie. Asâră 
după ultimul ou?ânt aoordat aousaților, pre
ședintele Giuvaru declară desbaterile în 
chise și făou resumatul, pe care l’a 'ermi- 
nat la ârele 6 săra. După aoeea s’au pus 
cestiunile juraților pentru fiă-care din acu- 
sațl. Pentru Boioiu llieff 3 cestiunl: decă 
în nâptea de 1 Ianuarie 1900 a comis cu 
voință omuciderea asupra lui Kiril Fitowsky, 
dâoă a premeditat orima, decă a pândit? 
Pentru Nicola Miteff o cestiune: ajutat’a 
pe Boioiu llieff la faptele cari au pregătit 
său înlesnit orima? Pentru Mitu Stoiciff, 
Christu Karambuloff, Alex. Trifanoff aceeași 
cestiune.

Pentru Stoian Dumitroff 4 cestiunl: 
e culpabil, că în nâptea de 22 Iulie 1900 
a comis cu voință omuoidere asupra lui 
Ștefan Mihăileanu, a premeditat orima, a 
pândit, avea 20 de ani împliniți la comite
rea crimei ?

Pentru Spiru Alexoff: dâcă a ajutat 
cu bani la repararea revolverului cu care 
Dimitroff a ucis pe Mihăileanu ; și pentru 
Achim Peteff-. dâcă prin daruri, promisiuni, 
abus de autoritate, uneltiri culpabile a în
demnat pe Dimitroff la comiterea crimei ?

Pentru Nicola Bogdanoff 2 oestiunl:e 
culpabil, că prin oonsfătuire s’a pornit un 
atentat în contra vieții M. S. Regelui Ca
rol. Acest act de consfătuire a fost urmat 

de un început de pregătire său de ese- 
cutare.

Jurații se retrag și întră în deliberare.

Verdictul
La orele 6 juriul aduce următorul 

verdict:

Afirmativ fără circumstanțe ușu , 
rătore pentru Boiciu llieff, pentru 
Nicola Miteff, pentru Mitu Stoiceff 
și pentru Christu Karambuloff. Afir
mativ cu circumstanțe ușurătbre 
pentru minorul Alexandru Trifanoff 
Afirmativ la tote cestiunile pentru 
Stoian Dumitroff. Afirmativ fără cir
cumstanțe ușurătore pentru Spiru 
Alexoff. Afirmativ cu circumstanțe 
ușurătdre pentru Achim Peteff. Afir
mativ fără circumstanțe ușurătdre 
pentru Nicola Bogdanoff cjis Hagiu.

Policrat, advocatul d-nei Mihăi
leanu cere 100,000 lei despăgubiri.

Sentința.
Președintele D. Gmvaru pronunță ur- 

mătorea sentință a Curții:
Condamna jie ISoieiu llieff* la 

muncă silnică pe viață, pe Nicola Mi
teff Ia 30 ani muncă silnică, pe Mitu 
Stoiceff* la 30 ani muncă silnică, pe 
IEristu C’arainliulofT la t ani muncă 
silnică, pe Alexandru Trifanoff* la 3 
ani încliisore, pe Stoian Dumitroff 
la muncă silnică pe viață, pe Spiru 
Alexoff la 30 ani muncă silnică, pe 
Achim Peteff la ă ani reclusiune și 
pe Nlcola ESo^danoff («?is Ilagîu) Ia 
IO ani detențiune.

Mai sunt condamnați ia £0,000 
S.ei despăgubiri cătră d-na Mihăi
leanu, acusații Dimitroff, Alexoff și 
B*etefr.

Condamnare în contumaciă.
Curtea, fără jurați, judecând în 

lipsă pe acusații aflați în Bulgaria, 
pronunță următorea sentință:

Condamnă pe Gheorqhe Teodoroff 
la 20 ani muncă silnică, pe Marcu 
Bosneacoff' la 20 ani muncă silnică, 
pe Angliei Pop-Arsoff la 20 ani muncă 
silnică, pe Coli Zamfiroff la 20 ani 
muncă silnică, pe Traiciu Svetcoff la 
20 ani munca silnică, pe Dimitrie 
Iconomoff la muncă silnică pe viață, 
pe D. Davidoff la muncă silnică pe 
viață, pe căpitan Troleff la 20 ani 
muncă silnică, pe A. Burlacoff la 20 
ani muncă silnică, pe Boris Sarafoff 
la muncă silnică pe viață, pe Gheorghe 
Petroff la muncă silnică pe viață, pe 
Vladimir Covaceff la muncă silnică pe 
viață și pe locotenent Ivan Stoianoff 
la muncă silnică pe viață.

Au mai fost condamnați la 10.000 
Lei despăgubiri acusații Boris Sarafoff 
și ceilalți acusați din crima în con
tra lui Mihăileanu.

Primirea lui Kriiger în Marsilia.
Marsilia, 23 Noemvrie. AZI la 7 di- 

minâța o salvâ de tun a semnalat apropie
rea vaporului „Gelderlaud44, pe care se afla 
președintele Kriiger. La 9 6re vaporul a 
intrat în port, fiind salutat prÎD 21 focuri 
de tun. Un ofițer de ordonanță a admira- 
lului Besson a salutat pe comandantul va
porului. Mii de omeni de pe țărm strigau: 
„Trăâscă Burii!14 Toți miniștrii și funcțio
narii Transvaalului merseră cu o șalupă pe 
bordul veporului spre a saluta pe Kriiger. 
întâlnirea lor a fost mișcătâre. La 12 ore 
Kriiger a debarcat pe uscat între ovațiu- 
nile de nedescris ale imensei mulțimi. Mu
sics & intonat imnul transvaalian și l’a 
bineventat Thourel, președintele comitetu
lui marsilies și senatorul Pauliat, președin
tele comitetului oentral din Paris. Kriiger, 
forte mișcat, a răspuns în limba olandesă : 
„Mulțumeso din totă inima tuturor bunilor 
amici francesî și salut ou emoțiune adâncă 
pământul țării libere". T6te stradele erau 
pavoazate și din ferestrii se aruncau flori 
în trăsura bătrânului Kriiger. Acesta atras 
la hotelul „Noailles14. Aid l’a aolamat mul
țimea și Kriiger a mulțumit din balcon. 
La 2 bre Kriiger a primit delegațiunile, 
cari i au preseutat adrese de salutare, în

tre oarl adresa oonsiliului departamentului 
de Marsilia.

Și din străinătate primesce Kriiger 
mulțime de adrese și telegrame de salu
tare. De seră se va da banohetul oferit lui 
Kriiger de comitetul Marsiliez.

Londra, 23 Noemvrie. țliarul oficios 
„Standard14 face aspre imputări guvernului 
frances pentru-că a permis debarcarea lui 
Kriiger în Franoiâ.

Vsena, 22 Noemvrie. O telegramă 
din Bruxella anunță, că în camera 
deputaților discutându-se cestiunea 
estradării lui Sipido, atentatorul la 
viața prințului de Walles, deputatul 
socialist Demblon provocă un mare 
scandal strigând, că prințul de Wal
les, făcend se se omore mii de Buri, 
este cu mult mai criminal decât Sipido. 
Ministrul justiției răspunde într’un 
mod energic, amintind cât a făcut 
Anglia pentru independența Belgiei.

Londra, 23 Noemvrie. Curtea en- 
glesă a primit din Livadia o tele
gramă, în care se anunță, că for
țele Țarului s’au micșorat, der nu 
în mod periculos. Ambasadorul An
gliei Witte este în Livadia.

I> 1 W S<).
Ucigașul lui Ketteler. Soiri sosite 

din Peking spun, oă s’a)desooperit ucigașul 
baronului Ketteler.,* Amănuntele acestei des- 
ooperirl le publică fâia oficială germană. 
Ucigașul este un soldat chines ou numele 
Eu-Hai. Prins fiind el nu a negat fapta. 
El a Zis, oă a omorît pe Ketteler oa soldat 
și la poruncă mai înaltă. Soia, că aoâsta 
va plăti-o ou rnârtea și n’a oerut grațiă. 
El a refusat însă să spună numele acelui 
prinț, la a cărui poruncă a oomis orima. 
Etă oe Zise el: „Nu soiu, oare prinț a dat 
porunca. Comandantul nostru suprem era 
prințul Cing, âr prințul Titan oomandant 
de corp. Nu mLau poruncit deosebit, să 
omorîm ohiar pe ambasadorul german, dâr 
să împuș iăm pe toți străinii. Eu am pușoat 
prima-dată și am dat ordin și âmenilor 
mei să împusoe. După oe am pușoat eu, 
ambasadorul șî-a descăroat revolverul și 
glonțul ml-a sburat pe lângă ureche. Am
basadorul a mai Z'3 oeva, dâr n’am înțeles 
ce Z'Cf’i oăol a c&Zut pe spate și a murit. 
Intr’adevăr din revolverul său lipsia un 
glonț. Câsornicul mortului l’am pretins 
pentru mine. Nu soiu ce s’a întâmplat ou 
cadavrul. 6menii mei l’au tîrît după ei, 
dâr nu soiu unde. Mai târZiu am auZit, că 
l’au îngropat.

*
Un episcop despre sfîrsitul lumii. 

Despre episcopul Dr. Kremens din Colonia, 
care a murit nu de mult, se vorbesoe, că 
în anii din urmă ai vieții șl-a format con
vingerea, că în 1950 va urma negreșit sfîr- 
șitul lumii. Convingerea aoâsta șl-a espri- 
mat’o Dr. Kremens și într’o epistolă pas
torală, pe care a voit s’o trimită preoțimei 
de sub conducerea sa, însă în momentele 
ultime a renunțat totuși la aoest plan, 
fiind că unul din membrii oapitlului l’a 
convins, că prin acâsta ar da numai o 
armă în mâtiile adversarilor bisericei. Bă
trânul episcop însă a revenit totuși la ideia 
lui despre sfîrșitul lumii și a abZis la pu
blicarea pastoralei numai sub oondiția, ca 
capitlnl s’o pubiioe după mortea lui. Ca- 
pitiul s’a adresat aoum la un jesuit din 
Olanda, oare în teologia morală este o au
toritate, ca să-l deslege de votul, ce l’a dat 
pentru publicarea pastoralei. Deslegarea s’a 
și făout după renumita maximă a jesuiți- 
lor: reservatio mentalis, ceea-ce va să Z>eă, 
oă nu trebue să ții un,vot, în contra căruia 
omul a protestat în momentul oând l’a 
făcut.

Proprietar: Dr. Âurei Murfsșiainii.

Redactor responsabil: Gragmiu Maior.
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Dela „Tipografia A. MureșiamF 
«Sin ISrașov, 

se pot procura nrmătârele cărți:
Cărți de rugăciuni și predici.

Artghira Mântuirei, cărticea de 
rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletăscă. Ediț. IV corectata. Gherla. Prețul 
unui es. în păreți tari oolorațl . . 35 cr.
(4~ 5 cr. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tdte 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 334 pag. Legată costă 50 cr.

5 cr. porto).
Micul mărgăritar sufletesc, căr

ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Legată 
costă 22 cr. (-|- 3 cr. porto).

Carte derugăciuni, cereri și laude 
întru onorea Preacuratei Fecibre Maria, 
pentru folosul și mângăiarea sufletelor. 
Prețul legat 20 cr. (-ț- 3 cr. porto).

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, Vul. I. de Em. Elef- 
t-.resu, cunoscut atât de bine în cercurile 
românescl din numerosele sale scrieri. Are 
250 pag. Prețul (4 lei) . . . 1 fl. 50 cr.

De același autor a apărut Vol. II. cu 
„Predici ocasionale și funebrale*, care 
se estinde pe 220 pag. și conține prediol 
multe pentru cununii, și diferite ocasiunl 
(la sânțirea de biserici, la instalări de pa- 
rochl, la preseutarea pentru prima-oră a 
preotului în parochii etc. et.) Peț. 1 fl. 70 cr.

Cuventări bisericesci pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Popia.. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul (în 
loc de 2 fl.) prin postă . . 1 fl. 60 cr.

Cuventări funebrali și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de loan Popiu. Conțin vre-o 400 pag. 
Prețul 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predie pentru Duminecile de 
peste an, ompuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christ/". Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Popfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
Format mare de 500 pag. Prețul 2 fl. 20 cr. 
(prin postă recomandat 2 fl. 35 cr.)

„Carte de Rugăciuni, cereri și 
laude* spre folosul și mângâierea sufle
telor creștinescl. Conține 201 pag.

Preasântei de Dumne4eu născătore, scosă 
din antologion seu mineid și tipărită cu li- 
tereu. Pag. 16. Prețul 20 bani.

Prețul
n

: legat simplu . .
leg. în pânză . . .

. . 80 b. 
1 cor. 60 b.

w „ în piele și aurit 3 cor. 20 b.
n „ în catifea cu cop-

cii și cu cruce 7 cor. — b.
„Pomenirea Prea on. brâu, al

?> AVIS. o 
0 Am tlesfflhis q 
Ș Salonul de frisat. o 
0 Intrarea lângă Res- 9 0 taiarantiai CâabeL 0
o Fischler J-$ - _________ g
1 Analisat de autorități medicale 

și aplicat în spitalurl cu mare 
suooes ca medicament exterior
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o c o tdra 02

o SroWISlTOK VJ
O

.S CD o vindecă iute și sigur*
c3 iH
S-d so’dină, Rheuma, Ischiasși alte. CL

CD

O Efectul în unele cașuri este H CD
extra ordinar, că după o mt ă O 

£3
d întrebuințare, încet eză durerile ts 

O
și la bole învechite. O •

«■g
ts

.2 a,lin.ă. în. 5 xrxizxvite (-*•

<p Prețul unei sticle cu instrucția folosirei £
1 cortină, calitate mai tare cor. 2.40 -£■

® 2 Se capătă în tote farmaciile.
8 <n o Oo posta cu rambursă său după

că primirea prețului trimite pro- <1
s’®- ducătorul p"
o

c5 WIDDER GYULA, ax 
Q ÎXX

a <D farmacist în S.-A.-UJHELY. 2.

Depou principal în Budapesta : în far- B
er macia d-lui Josef v. Torok Kirăly-uctza

1 
o Nr. 12, și Egger’s farmacia Nador VI. Q
C<1 Vâczi-Korut 17. - In Brașov : la far-
c<î■’fl' maciile d-lor Victor Both, farmacia t/j

la „Ursu“, Franz Kelemen, Cari Sohus-
ter, Friedrich Stenner, Alexina Jeke-1^1 lius. — In Cohalm : farm. Victor Melas.

Clief-Office M8, Bmln-Buai, Lonioii sw.

ICMDIEN

Sirop ie pept Zapa
veritabil.

Un leac plăcut rle luat atât 
pentru tineri' adulțl, cât și 
copil, contra ori și ce fel 
de tuse, catar de pept, flegmă 
și alte suferințe ale peptu- 
lui. Disolvă flegma. O sticla 
costă 3 cortine 50 bani și 
se trimite contra asignărei 

prețului de farmacistul

A. Thierry’s Balsain-FaliriK
In Pregrada bei Rohttsch-Sauerbrun.

Sticlele să fia astupate cu capse tipărite cu 
firma: A, Thierry’s Sehutzengel-Apotheke.

CZUBA-DUROZIER 4 Cie.
DISTILLERIE FRANQAISE. PR0M0NT0R.

4 AVIS.

<&
4

Brânză prospetă de Liptau prima calitate, 

XdZiere d.e fSug'xxx, 
in fîe-care cji

Câr^ățel ferbințf cu hrean,
Unt prbspet (Theebutter) din Lăptăria Centrală. 

CărnuPB afumate escelente, 
se capelă pe lângă un serviciu cu atențiune la 

E. B. FERNEWeL 
m Strada SKirsclier, jpmtaă Bătwșiîor W.

3-10.1150.

Sz. 5671-1900. tlkvi.
Ărveresihirdetmenyi kivonat.

A fogarasi kir. jârâsbirâsâg, mint tljkonyvi hatdsâg, kozhirre teszi, 
hogy Fogarasmegye ârvapânztâra vâgreha.jtatonak Stelea Popu Moise 
vegrehajtâst szenvedb elleni 762 kor. 86 fii. tOke kOveteles es jârulekai 
irânti vâgrehajtâsi iigybben a brassbi kir. torvbDyszâk (a fogarasi kir. 
jârâsbirosâg) tenileten levd Kisvajdafalva kbzsâgeben fekvd a kis-vajda-
falvi 145 8zâmu telekjkvben A f a. 40, 41/1' hrsz. ingatlanra 46 kor.
152 hrsz. ingatlanra 19 kor. 2022 „ 15 18 11

314 Î7 « 34 2206 „ 57 18 51

779 n ii 28 w 2237, 2238/1 „ 17 36 77

708 n ii 60 15 2542 71 34 w

853 n ii 30 71 2563 ' „ n 30 Jî

920 n ii 18 57 2743,2744, „ n 56 77

1017 11 H 24 57 2747, 2748 „ 51 77

1162—1164 n n 54 7? 2876/1 „ 55 20 17

1221/1 n ii 4 17 3313 „ ;; 6 57

980 ii ii 16 77 3367,3368 „ 5? 38 1?

1252 n » 8 57 3477 34 17

1349/1 » w 2 71 3730, 3731 „ 77 40 77

1513, 1514 51 11 40 55 3767/1 „ 35 14 7?

1538 ii n 10 57 3777 „ 5? 12 77

1589/1 ii j’ 2 17 3780/1 „ 71 46 7?

1638 71 17 20 7? 3798 „ 77 14 17

1684, 1685 « W 74 57 3977,3979/2„ 51 14 17

1841 n 77 8 7? 3991, 3999/1 „ 55 18 77

2009/1 71 1, 12 » 2564 „ 57 8 17

2017 71 77 16 „ koronâban az ârverest ezenu el meg-

âllapitott kikiâltâsi ârban elrendeltetik, a C. 2. alatt Stelea Iuon Popa 
es neje javâra bekebeleztetett âlethossziglani haszonelvezeti jog fentar- 
tâsâval elrendeltetik; a mennyiben azonban az ingatlanok azon szolga- 
L>m fenntartasâval olyan ârban adatnân&k el, mely a szolgalmat meg- 
eldzd C. 1. alatti teher-tbtelbdl fennâlld 762 kor. 86 filler tOke s annak 
ket âvre szâmitott 6”/0 kacnata. 91 kor. 54 filler osszegen 854 kor. 40 
fi'dbr osszeget meg nem titi, az ârvetes hatâlytalanuâ vâllik es az ingat- 
lan a szolgalmi jog feutartâsa nelkiil a ki'iizott hatârnapon ujabban 
elârvereztetik es hogy a fennebb megjelblt ingatlanok az 1900 evi De- 
czember ho 22 ik napjân deielbtt 9 orakor Kis-va.jdafalva kozsegeben meg- 
tartando nyilvânos ârveresen az elott emlitett esetben megâllapitott ki
kiâltâsi âron al<51 is eladatni fognak.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/f.-ât 
kâszpânzben, vagy az 1881 âvi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881. evi november hâ l-6n 3333. sz. alatt keit i<?az- 
sâgiigyminiszteri rendelet 8-ik §-ban kiielolt bvadekkepes ertâkpapirban 
a RikuldCtt kezâhez'letenni, avagy az 1881: LX. tbrv. cz. 170-ik 
ârtelmeben a bânatpenznek a oirbsâgnâl eldleges elhelyezeserdl kiâl:i- 
tctt s'/abâ yszerii elismerveavt âtszolgâltatni.

F ogar as, 1900. evi julius h6 14en.
A fogarasi kir. jbirosăg, mint teiekkbnyvi hatosăg c 8 AS ZĂ R
1157. kir. alhird.

A. Mureșianu Brașov, Târgul EsiuSuâ W. 3®.
Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai 

bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
Comande cu promptitudine și acurateță, precum:

S 
î

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂBȚÎ DE SCIINȚÂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE 

ST^.T“TE. 
roi mfoncz 

bilete de visită
DIFERITE FORMATE.PROGRAMEJLEGANTE.

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

a™wubsi.

REGISTRE și IMPRIMATE
pentru tote speciile de serviciuri.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

in lolă mătimea-

PREȚURl-CURENȚE ȘI DIVERSE
BILETE DE INMORMENTARI.
se primesc în biuroul

Sg
S
te

<W

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
Si RESTAURANTE.

s

:

t
♦
■:
fiTti
V

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul inului Nr. 30, eta- 
gini I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUHEȘIANU, Brașov.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


