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Kriiger șî Francesii.
Dela Marsilia până la Paris ră

sună afli Francia de strigătele : „Tră- 
âscă Kriiger! Trăăscă Burii!“

Este o rară întâmplare ca șeful 
unui stat să fiă primit ca și în tri
umf în străinătate, după-ce fără sa a 
fost ocupată de dușmani și el însuși 
a fost silit :se se refugieze în țări 
străine. Și totuși acâsta i-se întâmplă 
președintelui republice! Transvaal 
locuită de un mic, dâr vînjos po
por, care de un an și mai bine în- 
cocl a sciut, prin vitejia sa, să storcă 
admirațiunea lumei întregi.

O fâiă, care și ea admiră pe 
Buri, der simpatiseză mai mult cu 
Englesii, numesce pe Kriiger: „fos
tul președinte al fostei republice a 
Trans vaalului“. Ore așa se fiă? 
Acesta să fiă prețul pentru curagiul, 
abnegarea și vitejia dovedită de Buri 
într’un răsboifi așa de îndelungatcu 
puternicul imperiu britanic?

Intr’adever așa se întățișeză lu
crul, deși nu se pote <Țce încă, că 
Burii ar fi de tot înfrânți, deși ră
mășițele oștirei lor viteze se luptă 
încă cu mare energiă ducând cu 
inimicul un răsboiu de guerilla și 
făcându-i cfilnic mari stricăciuni.

După tăte prevederile resistența 
acâsta desperată a Burilor nu pote 
schimba întru nimic sârtea lor tristă, 
dâcă nu se va întâmpla ceva estra- 
ordinar înafară de puterea și ener
gia voinței lor proprie, decă nu le 
va veni un ajutor real dinafară. Un 
astfel de ajutor, după-cum stau acji 
lucrurile, e eschis. Numai președintele 
Kriiger și soții lui în nenorocire mai 
au credința tare într’un astfel de 
ajutor, într’o întorsătură, care se-i 
scape cu țâră cu tot în momentul 
în care toți îi credeau pierdupi.

Semne de ajutor nu se arată de 
nicăiri, der simpatia pentru causa 
drâptă a Burilor câtă vreți. Am pută 
(jice, că e generală simpatisarea cu 
Burii, a ajuns să fiă chiar la modă. 
Și așa nu-i mirare, că pe lângă Ger
mani, cari mai au încă și înclinări 

de rassă, simpatisâză cu Burii în 
mare măsură și Francesii.

Ce-i drept, la Frances! cade în 
cumpănă și rivalitatea, ba ura chiar, 
ce o au față cu Englesii, cu cari 
mai ales de-un timp încoce trăesc 
în raporturi aprope încordate. Dâr 
ori-cum ar fi nici Francia, ca și Ger
mania și Rusia, nu pote întreprinde 
nimic pentru a scăpa pe Buri din 
ghiarele omorîtbre ale leului bri
tanic, și deci nu le rămâne France- 
silor, decât ași stîmpăra de-ocamdată 
năcazul prin manifestațiuni demon
strative pentru președintele Kriiger.

Acâsta o și iac cu prisos cei 
din Marsilia, unde l’au primit c’o 
însuflețire, care n’a rămas mult în
dărătul aceleia, cu care a fost întâm
pinat la timpul său puternicul Țar 
al Rusiei.

In fața manifestațiunilor sgomo- 
tbse pentru republica sud-africană și 
președintele ei, nu trebue să uităm 
nici aceea, că Francia însăși este re
publică și că îndeosebi Marsiliesii 
s’au distins întotdâuna prin spiritul 
lor republican.

De ce să nu arate ei admirația 
și simpatia lor pentru o republică, 
care s’a dovedit atât de vrednică 
de acâsta? Englesii nu mai pot de 
ciudă și de măniă. Tocmai acâsta 
însă pare a împintena mai mult en- 
tusiasmul masselor poporațiunei fran- 
cese pentru bătrânul președinte 
Kruger.

Nu erau 6re tot Francesii, cari 
satirisau prin foile lor umoristice pe 
regina Angliei, așa că au provocat 
chiar o intervenire din partea gu
vernului engles pe cale diplomatică? 
Francesii nu-i au la inimă pe En- 
glesl, și pace. Cu atât mai mult îm- 
brățișâză ei astăcpi pe Buri și merg 
în demonstrațiile lor pentru Kriiger 
cât de departe numai se pote.

Guvernul frances e hotărît chiar 
a primi pe Kriiger cu tâte onoru
rile, ce se cuvin căpeteniei unui stat 
care călătoresce incognito. Președin
tele Loubet va primi, se (jice, pe 
Kriiger la Elysee și-i va întorce visita.

Tâte acestea s’au hotărît de că- 
tră stăpânirea francesă, deâre-ce En- 
glitera nu a făcut pănă acuma cu
noscută puterilor anexarea celor două 
republici de mia4ă-c)i africane.

Așa-dâr încă nu s’a publicat ver
dictul de nimicire a bravilor trans- 
vaalienî. Francia și Europa deci pot 
simpatisa încă cu ei mai departe.

Altfel se gândesc acești Buri și 
președintele lor Kriiger, care a flis 
cătră MarsiliesT: „Resboiul nu s’a 
sfîrșit, căci noi n’am fost înfrânți 
prin sabiă, ci prin puterea covîrși- 
tbre, care cu ajutorul lui Dumnezeu 
va fi învinsă prin dreptate.,u

Dela adunarea Reuniunei fe
meilor române. După oum se scie Luni, 
în 6 (19) Noemvrie, s’a ținut adunarea ge
nerală a Reuniunei fem. rom. în sala gim- 
nasiului din loc. Adunarea a fost deschisă 
de cătră looțiitdrea președintei, d-na Susana 
I. T. Popoviciii, membra acestei Reuniuni 
din anul înființărei sale, printr’un discurs 
călduros și însuflețit, în care a desfășurat 
programul adunărei. Densa a apelat la buna 
înțelegere și la zelosa oonlucrare a tuturor 
membrelor Reuniunei pentru sublimul soop 
ce-1 urmăresce. A arătat, oă tocmai aoum 
se împliniră 50 de ani de când a fost fun
dată Reuninuea și că ou dragă inimă co
mitetul ca și membrele vor stărui pentru 
serbarea jubileului acestei prime Reuniuni 
rom. de femei. Dâcă pănă aouma nu s’au 
făcut pașii pregătitori, causa sunt unele 
piedecl, ce s’au ivit în timpul din urmă, 
oum este afacerea modificării statutelor etc. 
In fine declară adunarea de desohisă.

Se cetesoe raportul comitetului de 
cătră d-1 actuar al Reuniunei profesor L. 
Nastasi, oare dă și unele lămuriri despre 
resoluțiunea, ce-a sosit dela ministeriul de 
interne reg. ung. în cestiunea demultpen- 
dentă a modificărei statutelor Reuniunei, 
cerută de guvern. Urmâză raportai d-nei 
Cassiere Elena Sabadeanu. Ambele raporturi 
se aprobă de adunare.

D-1 aotuar, în ce privesee serbarea 
jubileului de 50 de ani al Reuniunei, pro
pune, în numele comitetului, oa adunarea 
să alegă membre, înafară de oomitet, cari 
să se sfătuâscă ou membrele din oomitet 

și să stabilâscă împreună programul după 
oare să se serbeze aniversarea din ces- 
tiune.

Adunarea primesce unanim propunerea 
și alege oomisiunea.

Adunarea procede apoi la alegerea 
oomitetului pe un nou period de 3 ani. 
Votarea se face prin țidull. Se aleg în oo
mitet următorele d-ne: Agnes Dușoiu, 
Bălașa Blebea, Elena Sabadeanu, Susana 
Laslo, Luisa Popescu, Maria Branisce, 
Maria Burduloiu, Elena Blebea, P. Dariu, 
M. Lupan, R. Chiuchiumban și Amalia Ghifa. 
Comitetul după statute îșl alege însu-șl 
președinta.

Revista politică.
Săptâmâna acâsta nu s’a petre

cut înăuntru nici un eveniment po
litic mai de sâmă. Marți s’a deschis 
sesiunea a cincia și cea din urma a 
dietei și de-odată cu acâsta a ținut 
și camera magnaților o ședință, în care 
s’a desbătut și s’a primit proiectul 
de lege despre declarațiunea archi- 
ducelui moștenitor. Am fi ajuns așa- 
dâr aprope de încheierea acestui 
ciclu dietal, și dâcă am sta se fa
cem o reprivire asupra lui, am vedâ, 
că n’a adus pentru întărirea și con
solidarea statului poliglot nici un 
bine, nici un folos, șl-a avut inse 
partea sa de „meritu la înăsprirea 
raporturilor dintre Maghiari și ne- 
maghiari, la crescerea șovinismului 
maghiar intolerant și la totala sdrun- 
cinare a bunei conviețuiri între po- 
pârele, cari compun acest stat po
liglot. Legile câte s’au adus în acești 
cinci ani de activitate parlamentară 
ungurâscă, șl măsurile, ce s’au luat 
de cei dela cârmă pentru întărirea 
rassei maghiare și a „statului națio
nal maghiar“, ni-o dovedesc acâsta 
în de-ajuns.

*
După tâte acestea nota carac

teristică a situațiunei are sâ fiă de 
acum și pănă ’n primăvara anului 
viitor mișcarea și agitațiunea electorală. 
Deja de pe acum deputății de tâte 
partidele alârgă prin cercurile lor

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Iscăliturile autorilor.
Pe G. Coșbuc.

Când scrie un Domnitor cătră alt 
Domnitor, în chip oficial, sâu cătră supușii 
săi, el îșl spune numele tot-dâuna dela în
ceput și de obiceih are o frasă anumită, 
neschimbătore. Regele nostru introduce de
cretele și legile — căci sunt privite ca 
nisce scrisori cătră unul, seu cătră toți su
pușii săi — cu frasa acesta: „Noi Carol Z, 
prin grația lui Dumnecțeu și voința națională 
Rege al României, (urăm) la toți (cei) de față 
și (cei) viitori sănătate'", și apoi urmeză 
textul. Tot așa fac și autoritățile cari vor
besc in numele Domnitorului său ale obștei.

Particularii însă, când scriu fiă parti
cularilor, fiă autorităților, îșl pun tot-deuna 
numele la sfirșitul scrisorii, de orl-ce na- I 
tură ar fi scrisorea. Obiceiul e general la 
tote popotele moderne ale Europei. Der e 
obiceiti nou. Grecii și Romanii își spuneau 
numele dela început, în scrisore, cam așa: 
„Atilius scrie lui Cajus, dorindu-i multă 

sănătate și încunosciințându-1, că....“ și 
urma textul, seu „Atilius doresce, ca acâstă 
scrisore, pe care o trimite lui Cajus, să-l 
găsescă în pace și în sănătate..Și e cu 
mult mai firesc așa, cu mult mai poetic, 
să începi cu ceea-ce e scump omului, de
cât cum facem noi, care începem cu scuse, 
că supărăm pe acel cui îi scriem, ori cu 
alte banalități căutate. Și astădl omenii 
mai de rend au o frasă tipică în scrisorile 
lor, cam așa: „Dragă mamă, eu sunt sănă
tos și doresc ca scrisorea mea să te afle 
și pe d-ta sănătosă“.

Scrierile, literare ori sciințifice, au 
avut și au tot aceeași sortă, ca și scriso
rile — fiind-că ele sunt, la urma urmei, 
scrisori cătră public. Noi, astădl ne punem 
numele ori la începutul scrierii, ori la sfîrșit. 
La început, ni-1 punem ori înainte ori după 
titlul scrierii: „Vasile Alexandri, Dan că
pitan de plaiîiu său „Dan căpitan de plain 
de Vasile Alexandrii Acest obiceiîl e cel 
mai vechiă și mai practic. Mai ales scrii
torii greci și romani aveau obiceiul să arate 
dela început cine sunt și ce subiect trateză. 
Așa (jiceau: „Aristotele din Stagira. Des
pre ceru, și apoi urma scrierea.

La Iudei era tot același obiceiîi, dăr 
pe când Romanul și Grecul îșl arăta nu
mele și titlul cărții, ori a scrierii, deosebit 
și din capul locului, fără a face vr’o legă
tură logică între numele său și textul scrierii, 
Iudeii îșl amestecau numele în text. Așa, 
ei începeau scrierea:

„Fost’au după mdrtea lui Moisi, șer
bul lui Iehova, că a vorbit Iehova cătră 
Iosua, fiiul lui Nun, șerbul lui Moisi, di- 
când:...u și apoi urma scrierea.

Toți prorocii îșl încep scrierile lor așa:
„Vedenia lui Isaia, fiiul lui Amos, pe 

care-a vădut’o despre Iuda și despre Ieru
salim în dilele lui Uzia...“.

„Cuvintele lui Ieremia, fiiul lui Hil- 
chia, unul dintre preoții, cari erau în Anatot 
în pământul lui Veniamin, cătră care veni 
cuvântul lui Iehova în dilele lui Iosie fiul 
lui Amon regele lui Iuda, în anul al trei- 
spre-cjecilea al domniei lui...“.

După cum să vede din începutul 
scrierii lui Ieremia, scriitorii judaici arătau 
și timpul când au scris.

„S’au întâmplat în anul al trei-decilea 
în luna a patra, la cinci a lunei, în ceasul 
ce eram între robiți, aprope de rîul Che- 

bar, că s’a deschis ceriul și am vădut ve
deniile dela Dumnedeu. Și veni cuvântul 
lui Iehova cătră Ezechiel profetul, fiiul lui 
Buzi...“.

Așa îșl începe Ezechiel cartea sa ară
tând anul, luna, diua și chiar ceasul când 
a început să scrie.

Aceste începuturi nu se pot deslipi 
de text, fiind-că ele sunt versuri ale textu
lui, și sunt însemnate cu verset 1, 2, 3 etc. 
Rar se întâmplă, că începutul — în care 
autorul îșl spune numele — să fiă un sin
gur vers, care s’ar pute deslipi de text. 
Acest lucru l’a făcut pretutindeni David 
în psalmi, Solomon în scrierile sale, și rar 
câte un profet (d. es. Obadia).

Dintre evangeliști Mateiu, Marcu și 
loan au urmat obiceiul Grecilor: și-au spus 
numele și lucrarea, și-apoi au continuat 
textul, absolut fără nici o legătură cu nu
mele autorului. Luca urmeză obiceiul Iudei 
lor, pote aici o fi causa, că el scrie evan- 
gelia în chip de epistole cătră Teofil.

Pavel însă urmâză obiceiul greco-ro- 
man: îșl spune numele și cine e, și urmeză 
scrisârea. El are une-orl o frasă stereotipă 
cu care începe: „Pavel, șerbul lui Dumne- 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 251.—1900.

se-și întărescă „vaZa44 și „populari
tatea44 ; guvernul n’o mai slăbesce 
din schimbările de fișpani, pe cei 
așa cJișT „dubii44 îi ridică din post 
și-i înlocuesce cu 6mem „de încre
dere44 ; în sinul tuturor partidelor se 
observă o mare mișcare și neliniște, 
âr cei cari fac mai mult sgomot 
sunt banffyștii, cari tot mai speră, 
că vor sosi încă vremile când Banffy 
are se ajungă ârăși ministru-preșe- 
dinte. Banffyștii, cari fac și ei parte 
din marea partidă „liberala44 guver
namentală, pbrtă pe terenul acesta 
lupta cea mai crâncenă împotriva 
actualului șef al guvernului; ei s’au 
luat la harță și cu szeliștii și cu ap- 
ponyiștii și cu toți, cari cu bună ori 
rea credință dau mână de ajutor 
guvernului Szell.

Ministru-președinte Szell se laudă 
mereu prin gazetele sale cu „noua 
ordine“ și cu opera de regenerare 
ce a început’o, apoi promite alegeri 
curate și nefalsificate, numai ca se 
câștige pentru sine bunăvoința ale
gătorilor. El o și spune, că după-ce 
mișcarea electorală va lua în curând 
un avent mai mare în totă țera, 
guvernul încă nu va sta cu mânile 
în sîn, ci va întră și el cu o oră 
mai curend în acțiune, chiar decă 
terminul viitorelor alegeri va fi ceva 
mai depărtat.

Așa-dâr în curend avem se ne 
așteptăm la o mare luptă în sînul 
partidelor maghiare pe tema viito
relor alegeri dietale. Vor dovedi însă 
și alegerile acestea stările putrede, 
ce domnesc în statul ungar, care 
dela introducerea ^constituționalis
mului14 unguresc a mers în privința 
libertăților constituționale calea ra
cului, îngrămădind pe unii cu favo
ruri, er pe alții — marea majoritate 
a poporațiunei — lipsindu-i de ori-ce 
libertăți politice și adevărat consti
tuționale și tractându-i cu cel mai 
condamnabil absolutism și despotism.

*

Am făcut amintire în revista 
numărului trecut despre lupta, ce o 
portă partidul poporal național ro
mân din Bucovina în ajunul alege
rilor pentru parlamentul central din 
Viena. Conducerea acestui partid a 
publicat cțilele trecute un apel^cătră 
alegători, prin care recomandă can
didaturile d-lor Dr. G-. Popovic! și 
br. Eudoxie Hurmuzachi. Apelul 
este iscălit de șeful partidului Dr. 
Iancu cavaler de Flondor și de alțî 
275 alegători fruntași. In apelul 
acesta se espune programul parti
dului, care cere: pe teren bisericesc 
deplină autonomiă biserieăscă și con
vocarea și instituirea definitivă a 

congresului național bisericesc; pe 
terenul școlar: crescerea și istruirea 
poporului român al Bucovinei pe 
basa învățământului național în șc6- 
lele poporale și medii și la univer
sitate în mod corespunzător; pe 
teren administrativ, dregătorii nepărti- 
nitore și obiective, cu cunoscința 
țării, nămului și limbei române, și 
separarea completă a Bucovinei în 
tăte afacerile sale publice de in
fluența galițiană ; pe teren economic: 
țăranul român se rămână stăpân al 
pământului și averei sale, căci el 
este temelia nâmului românesc; pe 
teren politic: va lucra la desvoltarea 
autonomiei țării sub condiția, că 
esistența națională a Românilor bu
covineni va fi garantată. Pretinde, 
ca poporul român să fiă representat 
în corpurile legiuităre nu numai 
conform numărului și importanței 
sale istorice, dăr și conform prin
cipiilor sale politice, întrepunându-se 
tot-odată pentru introducerea vo
tului universal. Apelul sfîrșesce ast
fel: „La luptă deci, poporule român, 
cu credință în Dumnezeu și’n viitorul 
tău!“ *

La începutul septămânei s’a 
făcut în parlamentul german o discu- 
țiune însemnată. Noul cancelar Bii- 
low s’a presentat pentru prima 6ră 
înaintea parlamentului. Cu prilejul 
acesta el a rostit un discurs politic 
important, vorbind mai ales despre 
China și despre politica chinesă a 
Germaniei. Bulow a Zi0, între altele, 
că Germania nu face răsboiîi de 
cucerire, ea vrâ însă pedepsirea fap
telor monstruâse săvîrșite de Chmesi 
și garantarea pe viitor a stărilor 
normale. Germania — Zi0e rnai de
parte Bulow — voesce se-șl asigureze 
influența, ce i se cuvine, voesce, ca 
din ceea-ce se pote câștiga în China, 
să-și capete și ea partea, însă fără 
a scurta pe cineva. A mai Z^8 Bu
low, că o împărțire a Chinei n’ar fi 
în interesul Germaniei, ea nici nu 
doresce acăsta, și stărue pe lângă 
susținerea actualei posisițiuni teri
toriale a Chinei.

La finea discursului său noul 
cancelar german a cerut parlamen
tului încuviințarea ulteriâră a celor 
200 milione mărci, ce le-a cheltuit 
pană acum Germania cu espedițiunea 
chinesă și cari cheltuell n’au fost 
votate de parlament.

Nota caracteristică a discuțiu- 
nilor a fost însă critica, ce s’a făcut 
din partea progresiștilor și social- 
democraților discursurilor împăra
tului Wilhelm, der mai ales discursu
lui ce l’a ținut în Bremerhaven cătră 
corpul de voluntari germani, cari au 

plecat în China. In acel discurs îm
păratul a Zi0, că soldații germani 
nu trebue să dea pardon nici unui 
Chines și a amintit de Huni și de 
Atila. Parola acâsta, a Z’9 unul 
din deputați, a avut drept urmare 
esecuțiunile în massă asupra Chi- 
nesilor, ceea-ce nu corespunde de 
loc umanității și principiilor crești
nismului — Mai rar se întâmplă, ca 
vorbirile unui cap încoronat să fiă 
criticate în așa chip într’un parla
ment, cum s’a întâmplat în „Reichs
tagul “ german, ceea-ce este o dovadă 
de francheță și bărbățiă.

*
Pe când se discută acestea în 

parlamentul german și pe când can
celarul Biilow asigură în vorbirea sa 
pomenită mai sus, că tote puterile 
sunt de acord în cestiunea chinesă, din 
Peking se vestesce, că curtea impe
rială n’are de gând a măsura pe
depse pe placul marilor puteri față 
de funcționarii și prinții numiți „re- 
beli“. Dimpotrivă, un edict împără
tesc chines, în care se stabilesc pe
depsele, nu face de loc amintire des
pre pedepsirea lui Tungfusiang, ceea 
ce se esplică așa, că Tungfusiang 
este și acuma personă influentă la 
curtea chinesă. Se mai anunță, că 
din Singanfu, noua residență a curții, 
s’au trimis ordine secrete viceregilor 
și guvernorilor, în care sunt provo- 
câți să ia măsuri pentru continuarea 
activă a răsboiului.

Face 6re-care impresiă ciudată 
ceea ce scrie oficiosul rusesc „Pe- 
tersburgskija Vjedomosti44 privitor la 
vorbirea lui Bulow. Fbia rusescă 
Zice, că nimeni n’a tras la îndoială 
cinstea politicei germane, însă causa 
pentru care puterile s’au învoit la 
numirea de comandant suprem a lui 
Waldersee, a fost omorîrea ambasa
dorului german. Atunci problema 
puterilor era liberarea ambasadorilor, 
acum însă raporturile s'au schimbat. 
Interesele diferitelor puteri sunt deo
sebite și din causa acăsta foia ru- 
săsca propune, ca Rusia să pășâscă 
la o învoială separată cu China. 

Procesul asasinilor bulgari.
Am raportat în Nr. treout do Dumi

necă, oe s’a petrecut înaintea Curții cu 
jurați din Bucuresct în oele dintâiiî trei șe
dințe. In ședința dela B (16) Nov. a fost 
întrebat aousatul Alex. Trifanoff, care a 
mărturisit tdte cu privire la complotul ur
zit de Sarafoff și soți contra Regelui Ro
mâniei eto.

Stoian Dimitroff, ucigașul lui Stefan 
Mih&ileanu, șl-a schimbat tactica și înain

tea juriului a negat, oe a spus la instruc
ția, oă adecă a fost pus de alții la cale 
să săvârșâsoă orima. S’a încurcat însă și a 
fost oonstrîns a mărturisi, că totuși soia, 
că Sarafoff dă ordine pentru omoruri.

Spiru Alexoff a mărturisit, că i-a dat 
bani lui Dimitroff, dâr Z’oe> nu ’"a dat 
pentru ca sS-șI repare revolverul. Aohim 
Peteff a reounoscut, oă a dat bani Bulga
rilor din temniță și oă mijlooea corespon
dența intemnițaților cu cei din Sofia.

Nicola Bogdanoff spune despre urzirea 
oomplotului oontra Regelui Carol, dâr nâgă 
unele spuse la instruoțiă.

După-oe sunt ascultați cei șâse mar
tori și alțî eâțl-va citați de președintele, 
vorbesc advooații văduvei Mihăileanu în 
ședința de Sâmbătă.

Ședința de Luni 6 Nov. v.
Sala e îndesuită de public. Multe 

dame. Pe banoa diplomatică se așecjă D. 
Teodoroff atașat la legațiunea bulgară. Pe 
banca părții civile: văduva Paulina Mihăi
leanu.

Ședința se desohide la brele l‘23/4. 
Președintele D. Giuvaru ordonă introduce
rea în sală a acusaților.

Președintele : D. proouror general are 
cuvântul.

Proourorul general Ciocârdia: Eu ’ml 
reserv a vorbi numai la crima imputată 
unora din acusațl pentru complotul urzit, 
dâr neeseoutat contra vieței M. S. Regelui 
și la crima săvârșită prin omorul lui Mihăi
leanu, âr d-1 prim-procuror al tribunalului 
Ilfov, Emil Miclescu, va susțină aousațiu- 
nea pentru crima plănuită și eseeutată în 
BuourescI din ordinul oomitetului suprem 
maoedonean din Sofia și a cărei viotimă 
a fost Fitowsky.

Președ.: D. prim-procuror are cu
vântul.
Recliisitorul d-lui prim-procuror Emil Miclescu.

Prim-procurorul: Etă o instrucțiune 
laboriosă, care se face de mai mult timp. 
In oursul acestei instrucțiuni ați putut vedâ, 
că avem trei fapte criminale: asasinatul 
Fitowsky, asasinatul Ștefan Mihăileanu, în 
fine complotul urzit în oontra Suveranului 
nostru.

Acest proces va face epocă în ana
lele nâstre judiciare. La noi n’au putut 
prinde orimele politice, și numai străinii au 
comis la noi astfel de crime, străinii, că
rora noi li-am dat întot-deuna cea mai largă 
ospitalitate, de care ei au abusat spre a 
comite aceste grozave crime, punând în 
pericul chiar esistența statului român.

Acăsta ne va fi o bună învățătură 
pentru viitor.

Dâr ar fi nedrept de a acusa un popor 
de faptul unor asasini ordinari. Dâr nu 
putem confunda comitetul macedo-bulgar 
ou poporul bulgar.

înainte de a întră în esaminarea afaoerei 
Fitowsky d. prim-procuroi- cjîcei 0& aceiași 
creerl ai lui Sarafoff au oonoeput câteș-trele 
fapte oriminale. Acăsta conexitate (legătură) 
s’a stabilit dela primele cercetări în urma 
omorului Mihăileanu, în urma desooperirei 
mai multor aote sorise. De aoeea tote aceste 
trei afaoerl s’au adus deodată înaintea Curții 

I ou jurați.

deu, chiămat a fi apostol lui Isus Christos 
prin voia lui Dumnedeu și- prin...“ după 
acest și prin urmeză un nume de bărbat 
vrednic creștin ca: și prin fratele Sosten, 
prin fratele Timoteiti etc. Der tot-dâuna 
scrie la sfîrșitul epistolei prin cine s’a tri
mis epistola, și mai iscălesce odată.

Cu totul altfel e obiceiul poporelor 
asiatice: a Chinezilor, Perșilor, Arabilor, 
a Turcilor. Scriitorii acestor popore nu-șl 
spun la început numele, ci la sfîrșit, der 
ca și Iudeii tot-dâuna în text. De multe-orl 
e forte ridicol felul acesta de a arătă pe 
autor. Ca esemplu, un scriitor persan ar 
încheia astfel Cântecul gintei latine:

Ea va răspunde sus și tare: 
O Domne ’n lume cât am stat 
în ochii Ei plini de-admirare 
Pe tine te-am representat — 
Căci astfel vă vestesce vouă 
Alexandri, care-a cântat.

Seu: Deșteptă-te Române :
Murim mai bine ’n luptă cu glorie deplină 
Decât se fim sclavi erășl pe vechiu-ne păment, 
Și eu sunt, Mureșianu, acel care vă cânt.

La poporele din Europa, astădl, nu

mele scriitorului se arată ori la începutul 
scrierii (vorbim numai de scrierile de prin 
reviste și diare) ori la sfîrșit, fără să aibă 
vr’o legătură cu textul.

Punerea numelui în capul ori în coda 
sorierii are și o poveste. Anume în Anglia, 
ducii și lordii când scriau prin reviste, ce
reau să li-se pună numele în fruntea arti
colului, ca-să se deosebăscă de alțî muri
tori de rând, cari trebuiau să-și subscrie 
numele la sfîrșitul articolului. Acesta a fost 
începutul. O vanitate a boierilor. Astfel 
după locul numelui, la sfîrșit ori la înce
putul articolului, se putea distinge dela în
ceput, care scriitor era de familiă nobilă și 
care era burghez. Dâr fiind-că mai tote 
articolele bune erau iscălite la sfîrșit, er 
cele prdste la început — căci nobilii nu 
prea se distingeau în ce privesce talentul — 
lumea a început să-și bată joc de acâstă 
deosebire de iscălire, și așa s’au amestecat 
lucrurile.

De altfel punerea numelui la sfîrșitul 
scrierii mai are și altă poveste, care va fi 
vecinie nouă. Se întâmplă multe caraghios- 
lîcurl cu numele autorului, când frasa din 
urmă se pdte lega ore cum-va de numele 

iscălit, mai ales când vin în ajutor și gre
șelile de tipar în ce privesce interpuncția.

îmi aduc aminte de când eram stu
dent, că profesorul nostru de românesce ne 
cerea să cetim și numele autorului, când 
ceteam vr’o poesiă — ca să ne deprindă 
a fi băgători de sâmă la autori, căci, de 
obiceiu, lumea cetesce o nuvelă, o poesiă 
și nici nu gândesce să scie cine-a scris’o. 
Sunt omeni, cari cetesc ani de-arândul 
scrieri de-ale unui autor iscălit, și când le 
pomenescl numele autorului, ei îți spun 
spre mai marea ta mirare, că în viața lor 
n’au audit de el!

Și așa cetind cu profesorul nostru 
poesii, ne-au rămas proverbiale câte-va nume 
de autori, d. es. „Pe calea mântuirii ducea 
pe Israil Grigore Alexandrescu44. Așa se 
termină poesia Trecutul, La mănăstirea Dea
lului ; și frasa ne-a rămas de pomină fiind
că, având să învățăm poesia pe dinafară, 
nici unul n’am sciut’o la lecțiă afară de 
un coleg evreu, căruia însu-șl profesorul 
i-a adresat ca laudă acest vers.

Poesia Ruinele Tîrgoviștei se termină: 
„Er la vederea vostră se simte ’nspăimân- 
tat Vasile Cârlovă14. De numele lui Alexan

dri legasem ultimul vers din Garda Sara- 
iului: „Pe palida lui frunte depune-o să
rutare Vasile-Alexandri “. Dâr sciu două 
esemple mai cu haz, pe care le-am cetit.

Gr. Alexandrescu publicase fabula 
Cotoiul Călugărit. Din greșală, culegătorul 
tipograf, în loc de punct a pus două puncte 
la sfîrșitul fabulei. Eliade Rădulescu cetesce 
fabula și întrâbă odată pe Alexandrescu, 
cu care era certat, pe atunci: „IscălescI fa
bula asta?44 — „De 00 ? O iscălesc, se în
țelege44. — „Și mai ales versurile din urmă?44 
— „Da, da. Le iscălesc!14 — „Și eu cu 
amândouă mânile44 răspunse Eliade, arătân- 
du-i tipăritura.

Versurile erau:
Cotoiul Călugărit 
Este omul ipocrit:

Gr. Alexandrescu.

Er Eliade tocmai ipocrisia i-o imputa 
lui Alexandrescu.

Mai ridicol e cașul lui George Asachi. 
El publicase fabula sa „Asinul și furii14, și 
s’a potrivit, că după ultimul vers nu se 
pusese punct. Un prietin al lui Asachi, 
într’o adunare de cunoscuțl, face gluma și
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Intră apoi în espunerea împrejurări
lor în oarl au fost făptuită omorîrea lui 
Chirii Fitowski.

Pentru aoâstă crimă sunt oitațl în fața 
Ourței ou jurați 14 aousațl, din oarl 5 și 
anume Boieiu Ilieff, Nioola Miteff, Mitu 
Stoioeff, Christu Carambuloff și Alexandru 
Trifanoff, sunt arestați și-s presențl er cei
lalți 9 sunt dispăruți.

Din acești 5, Boieiu Ilieffeste autorul 
material al orimei; Miteff, Stoioeff, Karam- 
buloff și Triffanoff, ca complici.

Din oei 9 absenți și adecă: G. Teo- 
doroff, Marcu Bosneaooff, Angel Pop-Arsoff, 
Treioiu Svetkoff, Coti Zamfiroff, loan Sto- 
ianoff, Boris Sarafoff, Kovaceff și Petroff — 
o parte sunt aousațl de orima de compli
citate, âr o parte ca agenții provocatori.

D. prim-procuror expune faptele, după 
cum sunt consemnate în dosar:

Comiterea și descoperirea, aprdpe ime
diată, a omorului lui Chirii Fitowsky In 
buzunarul victimei s’a găsit o carte poștală 
care a fost primul și cel mai principal in
diciu al descoperirei orimei.

După aoâstă urmi s’a făcut arestarea 
lui Trifanoff, și după arătările acestuia și a 
celor-l’alțl oompliol.

Deși Trifanoff a făcut mărturisiri pre- 
țiose, totuși el a acoperit, chiar a indus în 
erore justiția, și a făcut ca studentul Theo- 
doroff, unul din complici, să scape.

Ca să arate legătura, oe esistă între 
omorul lui Fitowsky și Comitetul suprem 
din Sofia, d-1 i prim-proouror face mai în
tâii! istorioul Comitetului din Sofia.

Acest oomitet a fost înființat în 1885. 
Prima lui acțiune a fost lovitura de Stat 
din Filipopol, care a avut de consecință ali
pirea Rumeliei la Bulgaria și răsboiul cu 
Serbia.

Enumără apoi lupta comitetului contra 
lui Alexandru Battenberg și contra lui 
Stambulofî, oare s’a sfârșit cu detronarea 
oelui dintâiîi și cu asasinarea, în împreju
rările oribiie cunoscute, a oelui din urmă.

După-oe trece prin mai multe fase, 
în intervalul oărora neînțelegerile ajung 
acute, se desbinft. și se formâză 2 comitete, 
oărora le pune capăt alegerea generalului 
Nioulaeff, care a fost mai paolnic.

Mai târejiu acesta fiind reohiamat în 
activitate, în 1898 se alege un alt comitet 
în oap cu Boris Sarafoff, ca președinte, 
oa vice-președinte Davidoff și oa secretar 
Kovaoeff.

De aici începe aoțiunea aoestni co
mitet, acțiune pătată de sânge, după-oum 
reiese din chiar declarațiunea făcută de 
oomitet, că va reteza mâna, oare-1 va îm- 
pedeca în acțiunea lui.

Stambnloff a fost retezat, după cum 
a fost retezat Fitowsky. Cine soie, dâcă 
acest Boieiu Illieff (ucigașul lui Fitowsky) 
oare prea a oătut bS se ascundă, n’a fost 
ohiar el unul din asasinii lui Stambuloff?

Emisarii comitetului eutreeră țâra și 
ohiar statele vecine și impun negustorilor, 
sub pedâpsă de bătaie și morte, oa să con- 
tribue ou parale la aoțiunea lui.

Esemplul îl avem în crima lui Cio- 
lacoff, oare a atentat asupra lui Cradja din 
Sofia, oare în urmă a fost condamnat de 
poliția bulgară. La dosar esistă o scrisâre 
adresată unui cofetar, macedonean de ori
gine din Bucuresol, prin care se oonfirmă 
sistemul acesta de contribuții silite.

Prin urmare tendința la părere a co

mitetului aste liberarea Maoedoniei, dâr în 
realitate, dela venirea lui Sarafoff în fruntea 
lui, este o ourată asooiațiune de făcători 
de rele.

Etă oe a devenit o sooietate, oare la 
început, când s’a fundat (1885) a avut un 
8oep cultural: a devenit o bandă de jă- 
fuitorl și asasini I

D-1 prim-proouror ajunge apoi la tim
pul când s’a fundat oomitetul secret bulgar 
din Bucuresol. Sarafoff vine în Bucuresol 
la 10 Deoemvrie 1899 și numesoe pe Tri
fanoff președinte, âr pe Bogdanoff, Bos- 
niaooff și Pop-Arsoff membri.

Tot la aoâsta dată Sarafoff a făurit 
oomplotul pentru asasinarea Regelui Carol, 
însărcinând ou aoâsta trâbă pe Bosniaooff, 
Bogdanoff și Pop-Arsoff.

Ședința se snspendâză la ora 2 d. a.
»

La redeschidere, d-1 prim-proouror îșl 
oontiuuă reohisitoriul.

D-sn face istorioul, onm a fost plă
nuită la Sofia, de oătră oomitetul suprem, 
omorîrea lui Fitowsky, pentru-că în 1897 
ar fi trădat Turcilor introducerea armelor 
în Macedonia și se afla în păstrarea unui 
mare și important secret.

Nu mai rămâne îndoială, că Fitowsky 
era membru în comitetul suprem macedo
nean din Sofia.

De asemenea se soie positiv, că Fi- 
towsky se afla în România, după cum se 
constată din numărâsele acte, scrisori și 
telegrame, aflate la dosar, trimis ou misiu
nea, de a oumpăra arme.

Se mai constată de asemenea, oft Fi
towsky fusese ademenit do oăpitanul Popoff, 
ca să se reîntâroft la Rusoiuo, unde urma 
sâ fiă emorît.

Fitowsky, ohiar în momentul oâsad era 
să se îmbarce la Giurgiu, se resgândesce, 
căci nu avea un act, care să-i justifioe șe
derea în Bucuresol. Numai în urma acestui 
refua, asasinii pornesc la Bucuresol.

D-1 prim-proouror espune apoi venirea 
în Bucuresol a asasinilor, întrunirea comi
tetului macedonean revoluționar din Buou- 
rescl și punerea la oale a crimei.

Crima, a fost făptuită așa după onm 
a fost plănuită.

In sâra de Februarie, Trifanoff pro
pune lui Fitowsky o preumblare. Abia se 
separă și Fitowsky e lovit de Boieiu Ilieff. 
Un sgomot surd a vestit pe ceilalți acusațl, 
oă crima s’a comis. Fie-oare din cei obiol- 
nuițl ou orașul nostru avea însărcinarea să 
ia acasă, ca să nu se rătăoâscă, pe o«te 
unul din cei trei venițl dÎD Sofia, Carambu- 
loff a luat pe Boieiu Ilieff acasă, Bosnea
ooff a dus pe Miteff la hotel Dacia, âr stu
dentul Theodoroff, oare trebuia să ia pe 
Stoioeff, s’a rătăcit de aoesta. Stoioeff a fost 
găsit de Trifanoff și dna acasă.

Trifanoff n’a descoperit totul cu oca- 
sia acestei crime. Dupft asasinarea, lui Mi- 
hăileanu, s’au descoperit nisoe scrisori și o 
otravă destinată lui Trifanoff, și atunci Tri
fanoff șl a deslegat mai mult limba.

Când Trifanoff a fost arestat pentru 
omorul lui Fitowsky, a spus poliției, că 
se proiecta un oomplot în contra Regelui, 
dâr detalii mai multe le-a dat atunci, când 
cu indignare a aflat, că otrava era pentru 
densul.

Adevăratul motiv al omorîrei lui Fi
towsky este, oă aoesta delapidase nisoe 
bani ai comitetului.

O fi mânoat bani Fitowsky, care ce 
e drept era un fel de aventurier, dâr o fi 
mânoat și alții, șefii săi oăpitanul Popoff și 
căpit. Prolozheroff.

Fftoend alusiune la ouventul de „mă- 
măligarl1*,  d-1 prim-proouror <ji°e: „Nu ne 
atinge de loo acest ouvent când vine din 
partea unor asasini. Monumentul dela Plevna 
dovedesoe îndestul, oe putem și ce am fă
cut pentru poporul bulgar.“

D-1 prim-proouror îșl termină reohisi- 
torinl, apelând la jurați, oa aoeia, prin ver- 
diotul lor, să facă o operă de adevărată 
justițiă.

Audiența se suspendâză.
*

La redeschidere se aoordă cuvântul 
d-lui procuror general pentru a-șl desvolta 
reohisitoriul asupra omorului lui Mihăileanu 
și a complotului contra vieței M. S. Re
gelui Carol.

înainte de a întră în analisa faptelor 
și dovezilor, d-1 procuror general trece în 
revistă pe fie-care acusat, punând în relief, 
oă toți, afară de studenții Trifanoff și Pe- 
teff, cari s’au lăsat să fiă ademeniți și se 
se amestece în acâstă oloaoă d'e criminali, 
toți sunt criminali de rând, oarl în sohim- 
bnl unei răsplate sunt gata să săvîrșâscă 
orl-ce crimă.

Treoend Ia asasinatul profesorului Mi
hăileanu, procurorul general espune faptele 
și dovecjile, conchicjsnd, că odiosa crimă a 
fost conoepută și pusă la oale de oomitetul 
din Sofia, după arătările oomitetului din 
BuourescI și apoi esecutată de Stoian Di- 
mitroff, după-ce aoesta mai servise oa să 
se comunice ou deținuții din Văcărescl.

Nu mai rămâne îndoială de acâstă 
oomplioitate, oum și de complicitatea lui 
Alexoff și Peteff, din cari unul a pus la 
disposiția criminalului mijlâoele materiale, 
er oelălalt i-a întreținut fooul pentru a co
mite crima.

D. procuror general arată apoi causa 
pentru care a fost omorît Mihăileanu și 
cum s’a decis Dimitroff oa să’l ucidă.

Nu oitirea articolelor din „Peninsla 
Balcanică" a îndemnat pe Dimitroff să co
rniță orima, — căci dându-i-se să oetâscă acest 
diar, ucigașul nu putea ceti și prioepenimic 
— oi acel Iconomoff, trimis de oomitet pen- 
tru-ca să răpună pe Mihăileanu.

Iconomoff fiind expulsat atunci, Dimi
troff să duce el singur la Troleff în Rusciuc, 
apoi la Sofia, oa să se presinte oomitetului 
și să-I spue, oă densul s’a însărcinat cu ese- 
outarea lui Mihăileanu.

Dimitroff a declarat la instrucție că, 
întors dela Sofia, a cerut dela Peteff adresa 
lui Mihăileanu. Peteff cjioe, oă nu scie și-l 
trimite la Spiru Alexoff. Aoesta u’l trimite 
la Fachiroff, âr Fachiroff la Burlacoff.

După ce a fost arătat Mihăileanu la 
cafeneaua Macedonia. Alexoff îl dă lui 
Dimitroff 2 lei să repare revolverul, și după 
reparare, tot îl încercă și-I spune lui Di
mitroff, că e bun și se pote servi de revolver.

D. procuror general desorie modul cum 
si-a executat Dimitroff orima în nâptea de 
22 Iulie, oum a pândit pe Mihăileanu, aș- 
teptându-1 pănă la ârele 12, oum a tras oa 
o fără sălbatioă în Mihăileanu, atunci când 
acesta avea alături pe soția sa și un copil.

Dimitroff, oând a fost arestat, a deola- 
rat oă cel oarl l’au ajutat aci la comiterea 
crimei, sunt, pe lângă Alexoff și Peteff, și 
Bosneaooff.

Alexoff a mărturisit fără nici o vio
lență, oă a dat bani să repare revolverul, 
că a ajutat pe Dimitroff, dâr aadăogat, oă 
a făcut-o de frica oomitetului, de frica to
porului lui Sarafoff.

Nu era numai frica, oe avea de oomi
tet oare l’a îndemnat pe Alexoff, oi isteți
mea lui. Voia să se recomande și el și 
într’o cji sâ-șl oâră recompensa.

La Alexoff s’au găsit 11 sorisorl fârte 
importante, grație deșteptăoiunel d-lui jude
cător de instrucție.

O scrisâre a lui Iconomoff, trimisul 
comitetului, oătră Carambuloff în înohisâre, 
cerând informațiunl de cum stau, și oe face 
nemernioul de Trifanoff și altele, probâză 
legăturile dintre oomitetul din Sofia și 
arestații criminali.

Prin alte două sorisorl Miteff și Christu 
Carambuloff răspund din închisâre lui Ioo- 
nomoff. Se plângeau acești doi, oă pricina 
pentru care nu se pâte oomite crima în 
contra lui Trifanoff, e, oă toți oeilalțl acu
sațl sunt âmenl slabi, âmenl de nimio și 
dâcă ar fi fost numai doi, trei, de mult 
s’ar fi făcut.

Din alte două sorisorl cifrate resultă, 
oă s’a discutat între arestații și oei de afară, 
cum să se omâre Trifanoff, ou bombă sâu 
cu otravă. S’a decis să se omore ou otravă 
și pănă și otrava tot la Alexoff s’a găsit.

Față ou asemenea probe, mai rămâne 
vre-o îndoială, oă cei trei acusațl : Dimi
troff, Alexoff și Peteff sunt vinovațl ? 
(Alexoff plânge).

„Plângi, îi cjioe d-1 procuror general, 
dâr âtă și alte probe, cari arată vinovăția 
ta, âtă scrisorile trimise în temniță lui Di
mitroff, rugându-te de aoesta, oa să 
că tu nu ești vinovat, că îi vei trimite în 
fiă-oare lună un ajutor de 15 lei, că oei 
2 lei n’au fost dațl pentru repararea revol
verului, ci pentru hrană", etc. eto.

D-1 proouror-general cere o suspen
dare, pentru-oă va trata aoum despre oom
plot și va întră în altă ordine de idei.

Ședința se suspendă la orele 5.
*

La redesohidere d-1 procuror-general 
îșl continuă reohisitoriul.

înainte de-a vorbi de cea mai odiâsă 
din crimele comitetului, complotul contra 
M. S. Regelui, spune, că se simte dator 
de a insista asupra înceroărilor de spargere 
dela Stefanoff, pentru care s’a dat 16 lei 
lui Bosniaooff, ca să-și oumpere chei false, 
spargerea dela d-na Hagi Velicu, oăol și 
Stefanoff și Velicu erau persone ou dare 
de mână.

Acestea sunt mijlocele, prin oare Sa
rafoff vrea să-și umplă punga. Un alt imo
ral și neoinstit mijloo este împrumutul for
țat, ou obligațiunile, oare se vor achita, 
„după dobândirea autonomiei Maoedoniei".

D-1 procuror-general Ciooâraia vor- 
besoe despre încercarea de a-se suprima 
Stoiloff a cărui soțiă era rîvnită de Spiru 
Alexoff.

Cetesce sorisorl : ale lui Troleff cătră 
Ioonomoff, și Stoiloff oătră Alexoff, și din 
oare reiese, că Alexoff intervenise la comi
tet, pentru a-se scăpa de Stoiloff, oare-1 
gena, și oă comitetul prin Covaoeff se ofe
rea la acesta.

Vorbiam de-o orimă mare: este ade
vărat, că comitetul din Sofia hotărîse mâr tea 
M. S. Regelui.

cetesce cu glas tare fabula lui Asachi, le
gând ultimul vers de numele iscălit sub el. 
Sfîrșitul poesiei e:

Der pe când dânșii se certă
Nesciind cum să-l împartă 
Vine al treilea tâlhar 
Și le fură pe măgar

George Asachi.

Foiletonele gazetelor sunt mai ales, 
un vecinie isvor de caraghioslîcurl. Forte 
des vecji câte un foileton sfîrșindu-se: 
„Atunci contele se ridică grav și dise: 
Va urma”. („Albina11.)

Scaiul.
Legendă.

Precum am audit’o așa vi-o și spun; 
ascultați dâr, că de frumosă ce e, n’o veți 
uita nici-odată.

Ci-că unui împărat îi murise soția și-i 
rămase dela ea un copil ce încă sugea la 
pept. Mare întristare în sufletul și curtea 
împăratului cu perderea împărătesei, pe care 
a iubit’o mai mult ;ca sufletul seu, dâr și 
mai mare supărare începu a-i topi inima, 

când vădu că băiatul nu voia să sugă dela 
nici o doică din câte i-se aduceau.

Voii! perde puișorul jmeu ’din causă 
de fome, îșl dicea împăratul din când în 
cend răpit de durere.

— „Să n’ai târnă!" îi șopti o bătrână 
ce întră la împărat. „O să-ți scap eu fiiul 
din gura morții, dâr să scii, că asta numai 
așa o pot face, dâcă te vei însura din nou 
și vei lua pe cine ți-oiî! spune eu.

împăratul se uită la ea cu fruntea în
cruntată și-i cliS0 scUrt: „Țl-am spus, că 
mai mult nu mă ’nsor; iubirea ce-o avu- 
sem față de fosta mea soțiă nu-mi iârtă să 
jur credință alteia".

— „Atunci singur vei purta vina 
mortii fiiului!"

împăratul se cutremura, ar mai fi voit 
să-și piârdă împărăția, decât să-șijpârdă fiiul.

— „Fiă dâr, voiu face-o asta, numai 
fiiul să-mi trăâscă. Dâr să .scii, că de s’ar 
întâmpla să-mi perd puișorul, capul tău și 
al ei n’ar mai sta unde stă".

La câte-va dile împăratul nu mai era 
văduv. Cu cine și de unde îșl câtigâ alâsa, 
numai baba Fira, măâstra cea vestită ar fi 
sciut s’o spună.

După cununiă împăratul nu dete față 
cu noua sa soțiă trei luni jde dile, căci 
grijile cu treburile țărei, resvrătindu-se în 
contra două împărății vecine, îi dădeau multe 
de gândit. După trei luni totuși se duse împă
ratul la casa soției sale, căci nu mai pute 
răbda dorul copilului, pe care de atâta 
timp nu-1 văduse. Copilul era mândru cu 
obraji butrucașl și grăsulii, pe cari se în
gânau crini și trandafiri; sănătos și blând 
ca un mielușel, încât nimeni nu-i audia 
plânsul. împăratul nu putea să crâdă ochi
lor când îl văcju. „Cum l’ai ținut și cum 
l’ai hrănit", întreba împăratul încântat de 
frumseța lui.

Cu dulceță dela flori
Cu rouă mândră din 4orl,

Cu zîmbirl,
Cu dulci ochiri,

Cu mai multe îngrijiri.

Așa răspunse ea sărutând obrăjorii 
băiatului. împăratul drept recunoscință, o 
învitâ la drâpta sa, îmbiind loc pe scaunul 
împărătesc.

♦
Au trecut doi ani și ’n asta vreme multe 

tote s’au întâmplat în lume. Copilașul îm

păratului umbla și vorbea, er sfetnicii țării 
îl alese moștenitor și așa după mortea ta
tălui său putâ să urmeze el în scaunul 
domniei.

Dâr trecu timp cât trecu și împără- 
tesa, fiind-că avea și ea un copil, începu pe 
încetul să se înstrăineze de copilul soțului 
ei, căci dorința se născuse ca copilul ei 
să moștenescă împărăția.

împăratul era dus la bătaiă și era 
vorba, că în șâpte ani nu va veni acasă.

Impărătâsa vădendu-se singură, stă
până peste țâră și peste curtea împărătescă, 
pe micul copil începu a-1 chinui cu fomea 
și în fel de fel, numai se-i stîngă pe încetul 
viața, așa pe când va veni tatăl copilului 
acasă, să nu-1 afle în viâță. Dâr pe lângă 
tote chinurile ce avea să sufere, copilul 
crescea și se întăria, căci de mânca odată 
numai în di, mâncarea prindea de el și-i 
da putere. *

Era o iârnă grea și un ger cumplit, 
încât crepau copacii și înghețau în cuiburi 
vrăbiile. .Fiul împăratului rămas dela buna 
sa mamă dintâi!!, era deja de șâse ani. 
Maștera încercase câte tote să-l nimicâscă 
der nu i-a ajutat Dumnedeu.
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Ne-am întrebat, oând am desooperit 
hotărîrea de a-se ucide Trifanoff, de ce 
numai-decât atâta stăruință pentru asta, 
căci nu trădarea complicilor din crima Fi- 
towsky, care erau tot desooperițl, luoru, ce 
se soia la Sofia, putea să fiă un motiv. 
Ne-am gândit, că trebue să fiă alt-ceva.

D-l proouror-general dă cetire sorisb- 
rei lui Sarafoff, prin oare se vorbesoe de 
principalul scop și se dau instrucțiuni în 
aobstă privință. Trifanoff ne-a mărturisit, 
oă principalul scop era asasinarea M. S 
Regelui.

D-l Oiocârdia dă oetire protocolului, 
în care se vorbesoe de marele secret. Ge- 
tesoe de-asemenea declarațiile făoute de 
Trifanoff în privința complotului, de a-se 
ucide M. S. Regele.

Odată în stăpânirea aoestui mister, 
trebuia să căutăm pe asasini. Diutre ei 
aveam numai pe Bogdanoff.

Atunol Bogdanoff a mărturisit, se 
vede, că nu era instruit oa acum.

Cetesoe deolarațiile făcute de Bogda
noff la instruoțiă, în care mărturisesoe asis
tența complotului.

De unde am luat noi aoeste amănunte? 
Aveam vre-o trebuință d’a fabrioa aceste 
fapte ? Dbr bre nu putem dovedi esistența 
acestui complot și cu alte probe? Ba da. 
sunt declarațiile lui Cristu Karambuloff și 
Nioola Miteff.

Karambuloff și Bogdanoff sunt omeni, 
cari se conoso din copilăriă. Cum ar fi falșe 
mărturisirile lor?

Și mai avem alte probe. Declarațiile 
lui Trifanoff în privința soenel din casa că
pitanului Troleff, în care s’a spus, că prin 
bombă se va comite atentatul.

Bogdanoff en Pop-Arsoff și Bosniacoff 
au luat un pumnal și un revolver lin masa 
lui Trifanoff oând acesta lipsea de acasă. Ei 
au pândit pe cheiul Dâmboviței pe M. S. 
Regele.

Pentru ca complotul să fiă pedepsit 
nu secere, ca la alte delicte și crime, un în
ceput de esecutare. E destul să fi conceput 
crma. Bosneacoff și Pop-Arsoff au făcut 
ceva mai mult decât a concepe, prin aoea 

că într’o di au pândit pe Regele pe cheiul 
Dîmboviței.

In socotelile comitetului din Bucuresol 
se văd la acea epooă, trecute între ohel- 
tuell, sume pentru oumpărare de arme și 
pentru scdterea de pașaporte lui Bosniacoff 
ți Pop Arsoff.

Pentru-ce trebuiau arme la acea epocă? 
Și pentru oe pașapbrte? Ce altă orimă să 
oomită? Și acele pașapbrte pentru cei în
sărcinați ou omorîrea Regelui, de ce tre
buiau atunel ?

Ca ultimă probă este scrisorea oifrată 
dela comitetul suprem din Sofia și pe care 
am desoifrat’o cu ajutorul alfabetului dat 
de Miteff, — oare la început refusase, spu
nând, că nu vrea să fie trădător de neam.

D. procuror-general dă citire încă 
odată și soisorei sorise (din închisdre) pe hâr
tie de țigară a lui Miteff cătră comitetul 
din Sofia. In aobstă scrisore se vorbesoe de 
tote amănuntele complotului și orimei.

Și atunci cum au putut aousații să 
aibă îndrăsnbla d’a spune, oă judeoătorul 
de instruoțiă le-a smuls deolarațiile prin te 
rbre ?

Am terminat, d-lor jurați. Sunt cu 

inima înpăcată că n’am adus pe banoa aou- 
saților niol un nevinovat.

Toți sunt vinovațl. Voi îi mai adauge 
încă un cuvânt: aoela, oă sunt mâhnit d’a 
vede un element de discordie între noi și 
poporul veoin de pe urma aoestui Drooes.

Ne desparte o frontieră frumbsă, Du
nărea, și a’șl sfătui pe poporul bulgar să nu 
transforme Dunărea în ghiață pentru tot- 
d’a-una. (Aphuse în sală).

Condamnarea asasinilor bulgari.
Joi săra s’a încheiat marele proces și 

s’a adus verdictul și sentința contra celor 
9 acusațl presențl, precum și sentința celor 
13 acusațl, cari nu s’au presentat și se află 
în Bulgaria. Ei au fost judecați în contu
macie (în lipsă).

După-oe președintele Giuvaru declară 
desbaterile închise și făou resumatul, s’au pus 
cestiunile juraților pentru fiă-care din acu
sațl. Pentru Boiciu llieff 3 cestiunl: dboă în 
nbptea de 1 Ianuarie 1900 a oomis cu voință 
omuciderea * asupra lui Kiril Fitowsky ? 
dboă a premeditat orima? dboă a pândit? 
Pentru Nicola Miteff o cestiune: ajutat’a 
pe Boioiu llieff la faptele, cari au pregătit 
său înlesnit crima? Pentru Mitu Stoiceff, 
Christu Karambuloff, Alex. Trifanoff aoeeașl 
cestiune.

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

Pentru Spiru Alexoff-. dboă a ajutat 
cu bani la repararea revolverului ou care 
Dimitroff a uois pe Mihăileanu ? ; și pentru 
Aohim Peteffdbcă prin daruri, promisiuni, 
abus de autoritate, uneltiri culpabile, a în
demnat pe Dimitroff la comiterea crimei ?

Pentru Nioola Bogdanoff 2 oestiunî: o 
culpabil, oă prin consfătuire s’a pornit un 
atentat în contra vieții M. S. Regelui Ca
rol? Acest act de oonsfătuire a fost urmat 
de un început de pregătire său de ese
cutare.

Jurații se retrag și întră în deliberare. 

Verdictul.
La orele 7 juriul întră în sală.
Primul jurat d. Victor Babeș dă ce

tire verdictului:
Pe onore și pe consciința mea, 

înaintea lui Dumntecjeu și a Omeni- 
lor declarațiunea comisiei juraților, 
cu majoritate de voturi este:

Da! e vinovat, fără circumstanțe 
ușurătore: pentru Boiciu llieff, pen
tru Nicola Miteff, pentru Mitu Stoi- 
ceff și pentru Christu Karambuloff. 
Afirmativ (da) cu circumstanțe ușu
rătore pentru minorul Alexandru Tri
fanoff. Afirmativ la tote cestiunile 
pentru Stoian Dumitroff. Afirmativ 

fără circumstanțe ușurătbre pentru 
Spiru Alexoff. Afirmativ cu circum
stanțe ușurătdre pentru Achim Peteff. 
Afirmativ fără circumstanțe ușură- 
tdre pentru Nicola Bogdanoff cțis 
Hagiu.

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

Sentința.
Președintele» D. Giuvaru pronunță ur- 

mătărea sentință a Curții:
Condamnă, pe BBoiciu llieff la 

muncă silnică pe viață; pe Aieola Mi
teff la ani muncă silnică; pe Mitu 
Stoiceff la 30 ani muncă silnică ; pe 
llristu C'arnmbuloff la 7 ani muncă 
silnică ; pe Alexandru Trifanoff la 8 
ani încliisore; pe Stoian Ulumitroff 
la muncă silnică pe viață; pe Spiru 
Alexoff la 30 ani muncă silnică; pe 
Acltim Petefi la 5 ani reciusiune și 
pe Aieola ISogdanolf (dis Hagiu) la 
IO ani detențiune.

Mai sunt condamnați la 10,000 
Cei despăgubiri cătră d-na Mibăi- 
leanu, acusații Mimitrolf, Alexoff și 
Petell".

Condamnare în contumacie.
Curtea, fără jurați, judecând în 

lipsă pe acusații aflați în Bulgaria, 
pronunță următorea sentință:

Condamnă pe Gheorqhe Teodor off 
la 20 ani muncă silnică, pe Marcu 
Bosneacoff la 20 ani muncă silnică, 
pe Anqhel Pop-Arsoff la 20 ani muncă 
silnică, pe Coti Zamfiroff la 20 ani 
muncă silnică, pe Traiciu Svetcoff la 
20 ani muncă silnică, pe Dimitfie 
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 ia muncă 
silnică pe viață, pe Gheorghe Petroff 
la muncă silnică pe viață, pe Vladimir 
Covaceff la muncă silnică pe viață și 
pe locotenentul Ivan Stoianoff la muncă 
silnică pe viață

Au mai fost condamnați la 10,000 
Lei despăgubiri acusații Boris Sarafoff 
și ceilalți acusațl de crima în con
tra lui Mihăileanu.

Krîiger în Marsilia.
Joi înainte de amiacjl KrUger, preșe

dintele Transvaalului, a sosit pe vaporul 
„Gelderland“ în Marsilia.

Pe cheiul portului se afla o enormă 
mulțime de lume, nutnărose deputațiunl și 
sooietatea veteranilor francesl ou drapele. 
La ora 10 un oomisar de polițiă a însciin- 
țat mulțimea, că președintele Krîiger va 
debarca cătră amiacjl. Intr’adevăr, înainte 
de 12 bre bătrânul președinte, însoțit de 
miniștri săi, oarl îi eșiseră înainte pe lar

gul mării ou șalupe, s’a ooborît într’o șa
lupă și a debarcat pe usoat. Când Krîiger 
a călcat pe pământ franceB, musica a cân
tat imuul transvaalian și Thourel, președin
tele comitetului marsiliez și Pauliat, preșe
dintele comitetului oentral din Paris, i-au 
presentat urările de bună venire.

Scurt dup’aoeea s’a format oortegiul 
ou tote asociațiile, oarl au însoțit pe Krîi
ger la hotel „Noailles“. In tot parcursul 
Krîiger a fost obiectul celor mai entusiaste 
ovațiunl, multe flori se arunoară din feres- 
tri în trăsura președintelui.

înainte de a porni oortegiul, Thourel 
l’a bineventat în limba francesă printr’o 
vorbire, în care a sărbătorit pe Krîiger ca 
pe representantul luptei mărețe și eroioe 
pentru libertate.

La vorbirea acbsta Krilger a răspuns 
în limba olandesă. El mulțumi mai întâih 
guvernului frances pentru numărosele do- 
vecjl de interesare față de causa Burilor și 
cjise, că e fericit, că a putut păși pe pă
mântul FraDciei, țâra libertăților, pe oare 
pământ se simte liber. „Deși sunt în doliu, 
totuși primeso bucuros manifestațiunile, 
D-vostre, fiind-oă ele esprimă simpatiile 
față de poporul meu. Simpatia D-vostră a 
fost provocată de grelele și numărbsele în
cercări, prin cari a trecut bietul meu po
por “ Continuând Krîiger, (fise că ori cât 
se ridioă Englesii contra Burilor, aceștia nu se 
vor da și vor lupta din tote puterile pană la 
ultima picătură de sânge pentru patria și nea
târnare. „Vă deolar, oă republicele sudafri- 
oane vor lupta mai departe pentru indepen
dența lor, chiar și atunol, dboă în lupta 
acesta vor trebui să se prăpădbscă toți 
Burii cu femei și copii ou tot“.

După amiacjl la 2 bre Krîiger a pri
mit diferitele delegațiunl, cari i-au presen
tat adrese de salutare, între oarl una a 
departamentului Marsiliei. Din tbte părțile 
lumii Krîiger a primit mii de telegrame și 
adrese de omagiu.

Krîiger a adresat din Marsilia o te
legramă președintelui Franoiei Loubet, în 
care îl salută și-i mulțumesce pentru inte
resul cu care guvernul și Francia s’au pur
tat față de cauea Burilor.

SOIRILE Dl LEI.
— 11 (24) Noemvrie.

O nouă reuniune de înmormântare 
română. In comuna Sămbăta-superibră, 
după oum împărtășesoe învățătorul de acolo 
d-l Chirion Adămoi, încă s’a pus la cale 
înființarea unei reuniuni de înmormântare. 
S’au însoris pănă acum peste 300 de mem
bri. Adunarea s’a constituit fiind ales 
paroch Ioan Pop președinte, d-l Spiri
don Mârlan de asemenea parooh cassar, 
învățătorul amintit mai sus secretar; ca 
membri în oomitet: Nic. Ispas colector,

„Să mai încep odată, îșl dise ea, br 
dbcă nici asta nu mi-a duce îndeplinire 
voia, am să mă nimicesc eu și copilul meu“.

„Mămuță, ce să fac, să fiu odată și 
eu bun ca fratele meu mai mic, căci atât 
de mult a-șl dori ca și cu a mea purtare 
să fi mulțămită? dise copilașul împăratului 
odată mașterei ei, după-ce nici el singur 
nu mai scia ce să facă, să nu mai capete 
atâta amar de bătae dela ea.

— „Să te duci în muntele din dosul 
palatului nostru, și de acolo să-mi aduci un 
buchet de viorele, unul de trandafiri și unul 
ie gheorghine, și atunci vei fi și tu bun ca 
(ratele tău“, dise ea.

— E bine, răspunse el, dbr de unde 
;ă fiă acolo flori, când aici jos e atât de 
rig, încât și cânii se trag în casă.

— „Acolo e cald“, dise ea, „de vrei 
ă fii bun, te du, br fără de flori să nu vii, 
ăci atunci te omor ca pe un puiîi de nă- 
ârcă“.

Copilașul îșl îmbrăcă o hăinuță slabă 
3-0 avea, îșl luâ o bucată de pâne uscată 
i mână și plecă. Impărătbsa încă odată 
rigă în urma lui, să nu vină fără flori, 
i-1 omoră!

Măi frați! grăi moș Gerariu cătră cei 
i-spre-dece frați ai lui, adl ne vine un 

ospe mare, un fiiu de împărat, de aceea, 
grijiți bine, ca să ne arătăm, că și noi seim 
ce e omenia și cinstea, să-i presărăm calea 
cu flori, prin tufarl să cânte privighe
tori, pe cer să fie sore, pe pământ nici 
căldură, nici răcore.

Bine, diseră ceialalțl, cari pentru lu
mea asta nu i-ar fi călcat cuvântul, și nu
mai decât se făcu o vreme mândră, — 
mândră, Dbmne, ca cea mai mândră pri- 
măvbră.

Germănariul, Florarul, Cireșerul, Mă- 
sălarul și Răpciunile, care de care se în
treceau, ca să răsară cele mai frumose flori 
din pământ.

Ajungând copilul împăratului la ei se 
șterse de sudori pe frunte și apoi le dete 
bineță.

— Bine-ai venit! diseră întîmpinătorii 
celor două-spre-dece luni.

Copilul împăratului luat de glumitorul 
Prier în brațe, fu aședat în scaunul vese
lului și frumosului Florariu.

Zîmbitorul Cirișeriu îl îmbiâ cu cireșe; 
Cuptor cu cocăze; Răpciunile cu pere, 
mere și nuci, br șăgalnicul Brumărel cu 
struguri și cu vin dulce. Copilașul se afla 
forte bine între ei, că de buni gospodari 
a dat.

Impărătbsa vădând, că ce vreme căl- 
durosă s’a făcut, îșl rumpea unghiile, și se 
bătea cu capul de păreți; ba de nu se 
mângâia cu gândul, că copilul va rătăci 
pe unde-va și nu va mai sci veni acasă, 
doră o fi și înebunit.

La două dile copilul cu flori la că
ciulă și cil buchete de viorele, trandafiri și 
gheorghinl în mână întră zîmbind la maș
tera sa în odaiă.

Maștera făcându-se a fi îndestuli tă și 
mulțămită cu el, îl întrebă cum a umblat 
și că ce a vădut pe acolo.

Copilul îi spuse tote, cum pe-acolo 
sunt flori de tot felul, pbme, struguri și 
lume mai bună, ca aici jos.

*
încă în diua aceea plecă și împără- 

tbsa la munte, căci gândea ea, că, dbcă 
acolo e așa lume bună, îșl va zidi pe vâr
ful muntelui un palat și va petrece acolo 
dilele cele uriciose ale iernei.

Ea mergea cu copilul ei, pe care îl 
ținea de mână, br înaintea lor se ducea 
copilul împăratului, care le arăta calea.

Când plecară era sore și nici urmă 
de nor pe ceriu, dbr când ajunseră la în- 
cingătorea muntelui, din dărătul lor începu 
a ninge și a sufla un viscol, încât îți lă

crimau ochii. Dela o vreme îi apucă ză
pada și viscolul și pe dinainte.

Impărătbsa, ca nu cumva să-i înghețe 
copilul, desbrăcâ rând pe rând hainele de 
pe copilul împăratului și le punea pe copiul 
ei. Intr’aceste de departe de cătră fruntea 
muntelui se vădură două chipuri de omeni, 
cari se apropiau cătră ei.

Unul era un moșneag, celalalt un june.
Cel bătrân, oare venea pe partea, pe 

care mergea împărătbsa, da tot sloiețl de 
ghiață pe gură și pe nas; junele, care ve
nea pe partea pe care mergea fiiul împă
ratului, sufla din gură un vânt cald, bine
făcător. Impărătbsa și copilul ei erau de 
jumătate înghețați, br copilul împăratului 
nici habar n’avea de ger.

Peste un ces de vreme se întâlnesc.
Omul cel bătrân era Gerariu, br tână

rul era Florariu.
— Aci ești tu, fata dracului? întrebă 

bătrânul de împărătbsa, care, mă rog D-vos- 
tre, era cea mai mică fată a dracului.

— Aci, moșnegule, dbr cum o mai 
poți duce în lumea asta rea.

— Bine, respunse moșnăgul, numai 
de una nu-mi place, și-anume, că în vre
mea cât eu stăpânesc natura, cele ce slu
jesc tatălui tău, fărmecătorele și vrăjitorele 
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Nio. Bota primar, Laurente Cooan comer
ciant, Sam. Petroiâ, Nio. Ionasou asesor, 
Nio. Grama asesor, Dum. Cooan primar, 
Dum. Dobria epitrop, Ios. Hasiu epitrop, 
Nio. Begu, G. Cordia și I. B. Dobrea. Ca 
membri suplenițl Dion. Comșa și Nic. M. 
Antinie, er oa portărel s’a ales D. Z. Cio
can. Aoâstă reuniune mai are lipsă de în
tărirea statutelor, ceea ce însă va urma 
peste câteva iunî. Ea are să mulțămâscă 
înființarea în parte însemnată Reuniunei 
de înmormântare din Orăștiă, dându-i po
vețe și ajutor.

Serata literară-nnisicală dela ora
dea-mare din 3 (16) Nov. a reușit bine și 
s’au întrunit, cum aflăm din „Familia44, 
aprbpe tdte familiile românesc! din acel 
oraș, ba și din provinoiă. Serata a început 
cu un oonoert deolamatoric-musical al oă- 
rui program a constat din 9 puncte, dintre 
oarî ouventul de deschidere fu rostit de d-1 
N. Porumb și a făcut bună im presiune, âr 
din concert a reușit ou deosebire orchestra 
„Potpouri româneso44, de Iaoob Mureșianu, 
âr oorul cu „Sună buoiumul44 de I. Simonescu. 
Monologul predat de V. Mercea „Vlăduțul 
mamii44 a produs mult haz. După concert 
a urmat un dans. Vineri a urmat a 4-a se
rată de dans, spune foia amintită.

Capela română din Budapesta se 
va sfinți și inaugura mâne Duminecă în 
Noemvrie n. Actul sfințire! se va îndeplini 
prin P. S. S. Episcopul Iosif Goldiș din 
Arad.

Nou doctor în medicină. D-1 Aure) 
lustian din Sâmpetrul de oâmpiă a depus 
în 10 Nov. n. doctoratul în medicină la 
universitatea din Clușih.

Un advocat defraudator. A pățit’o 
advocatul „patriot14 Benlcă Kâroly din Kis- 
Czel, oum o pățesc deatâtea-or! și alț! cu
metri de ai lui. După o telegramă a lui 
„Egyetârtâs44, presentându-se el de curând 
la o pertraotare înaintea judecătoriei de 
cerc, sosind pe neașteptate o telegramă 
dela procurorul din Sâmbăta(Szombathely) 
Benkb numai decât fu însgardat și pus 
de-o-camdată la umbră în închisârea ju
decătoriei. Advooatul Benkb e pussubacu- 
sațiune pentru mai multe înșelătorii mari și 
falsificări de documente.

Cununii. D-1 Ioan Comșa Baiu și D-ra 
Elena Nicodim Dan se vor cununa mâne 
Duminecă, 12 (25) Noemvrie în biserica 
Sf. Nicolae din Zârnesc!.

— losif Comanescu, absolvent de teo- 
logiă și D-ra Luisa Aldica îșî anunță cu
nunia, ce se va săvârși în 12 (25) Nov., în 
biserica gr. or din Zârnescl.

0 crimă a beției. Un funcționar co
mercial Arthur Harry din Londra, tînăr 
încă, căduse la patima beției; adesea el se 

întorcea acasă beat mort, și atunci îșî ame
nința femeia ori o snopea în bătăi. DeunădI, 
rău înfuriat în urma unei beții strașnice, 
el luă un revolver încărcat și dise pe un 
ton dramatic nevestei sale: „A venit tim
pul ca să murim amândoi!“ Și nefericita, 
care sta culcată în pat, voind să sară în 
jos și să scape de furia sa, dânsul trase 
asupra ei două focuri de revolver, rănind’o 
la braț și la umăr. Din fericire, înaintea 
ferestei camerei lor se afla un mic acoperiș 
unde ea isbuti să se refugieze, aprope golă 
și pierdând sânge mult. Pe când ea strigă 
ajutor, biata femeie audi alte detunături 
venind din cameră. Arthur îșî trase un 
glonț în cap și muri. Starea femeei e gravă.

Avis pentru dame- Colecțiă de mos
tre pentru stofe numai moderne, de cali
tatea cea mai fină, noutăți englesesci și 
franțuzesci de esemplu Homespun, Taylor- 
Mode, Matlase, eto. trimite gratis și franoo 
Firma Weiner Mătyăs, Budapesta VI An- 
drâssy ut 3.

Bombonele lui Rethi Veronica (Pe
rnele) sunt mijlooul cel mai cu efect contra 
tusei, răgușelei. Scrisori de recunoscință 
dovedesc, că aceste bombone în urma con
ținutului lor plăcut au folosit celor ce le au 
întrebuințat. Se pâte cumpăra în tot locul 
un carton cu 60 bani, și la produeentul 
Băla Rethi în B.-Csabs, care trimite franco 
5 cartone, pentru 3 corone.

Din tractul Bîei.
On. Redacțiune! Permiteți să Vă co

munic în cele de mai jos decursul adunărei 
despărțământului Biei al „Reuniunei învă
țătorilor gr. cat. de Alba-Iulia și Făgăraș44, 
ce s’a ținut în Pănade în 10 1. c.

Au participat la adunare 15 învăță
tori. Tractul Biei cu al D.-St.-Mărtinului 
sunt filiate, representat acest din urmă prin 
unul, (sic! Red.) Absențe nici motivate, 
nici nemotivate nu s’au făcut. Cum se 
pote esplica ore absența d-lui învățător 
Velicea din Făget; dela 3 adunări nici la 
una? Să o numim indolență? — (Prea pu
țin. — Red.) Participarea M. On. D-n pro
topop Horșa ne-a impresionat plăcut, cu 
atât mai vârtos, că nu întrelasă nici o oca- 
siune unde e vorba de cultivarea și bună
starea nostră, a învățătorilor. Dintre d-nii 
preoți, regret, puțin interes, numai 3, d-1 Să- 
băduș preot local, escepțiă în privința asta 
face d-1 preot Lita din Iclod și d-1 Smi- 
gelski preot în Sâncel, cari și ca membri 
ordinari prin povețele și sfaturile dânșii or 
bine chibzuite ridică mult prestigiul des
părțământului. Nu a lipsit nici harnicul și 
zelosul notar din loc Simon Grigoriu, pre 
cum și administratorul domeniului Basilitan, 
loan Marele din Sâncel, cari așa se vede, 
că-le zace la inimă înaintarea nostră și pe 
terenul învățământului. Sincere mulțămite.

La 9 ore am participat în corpore la 
serviciul divin celebrând toți trei d-nii 
preoți. Cântările dela s. liturgiă le-a esecu- 
tat corul impro vision at al învățătorilor sub 
conducerea dibaciului cântăreț Todoran, în
vățător în Căpâlna de jos. După s. l.itur- 
giă ne-am presentat în școlă la prelege
rea practică, „7 frați și 7 bețe44, ținută de 
învățătorul local Nițu. I-a-șI recomanda 
d-lui învățător să-și însușescă un metod 
mai bun, și mai practic, că chiar nu i-ar 
strica. Critică, în urma timpului înaintat, nu 
s’a ținut. A urmat cuvântul de deschidere 
prin președintele despărțământului Teodor 
Pănăzan învățător în Sâncel, arătând în 
cuvinte bine alese scopul și însemnătatea 
reuniunilor nostre, prin înmulțirea de cu- 
noscințe didactice pedagogice ca factor 
cultural. A urmat disertația învățătorului 
Todoran despre învățământul în școla po
porală, cu mulțămită se achită, laudă are.

Să suspinde ședința pe 10 minute ; 
după redeschidere se procede la incassarea 
taxelor, încassându-se dela membrii ajută- 
tprl: loan Marele 5 cor. și dela d-1 notar 
Simon 4 cor., în total 53 corone. D-nii aju
tători primescă mulțămitele nostre. Impăr- 
țindu-ni-se în ședință Regulamentul intern 
pentru despărțăminte, l’am primit având a 
ne conforma în viitor paragrafilor lui.

A urmat alegerea comitetului pre un 
nou period de 1 an, anume: Președ. Pă- 
năzanu și cu notarul Todoran realeșî, bibli

otecar Ignat inv. în Spini; cassar Petru 
Andrea înv. în Alecuș, delegați pentru adu
narea gen. loan Bărbat înv. secundar în 
Sâncel și Cornel Preancu înv. în Betlen 
Sân-Miclăuș, er în comitetul central Maxim 
Blaga înv. în Vesăuș.

La propuneri Maxim Blaga dice, că 
adunarea să roge pe M. On. oficiu proto- 
popesc, ca cu ocasiunea ținerei esamene- 
lor, protopopul să-șl alegă dintre învăță
torii din tract 2, cari să-l însoțescă la esa- 
mene formând comisiă, să ventilese succe
sele esaminelor în foile nostre. Scopul pro
punătorului a fost, ca și pe calea asta să 
se afirme învățătorii. Se încinge o discuțiă 
numai ca ea, că se nasce dușmăniă, ură, 
zizaniă etc., aici îmi permit a dice: că 
unii dascăli din tractul Biei sunt minorenl 
și stau sub curatelă și mai prefer a ține 
și de aici înainte forța lor didactică-peda- 
gogică sub obroc și de ce? Se lasă ca M. 
On. oficiu protopopesc să controleze esa- 
menele după praxa de pănă acum.

A doua propunere a amintitului pro
punător e, că învățătorii ca factori de edu- 
cațiune poporală sunt interesați de ședin
țele s. școlastic, de lipsele și neajunsurile 
lor și ale școlei, propune: ca pe basa §. 9 
art. de lege XXVIII din 1876 învățătorul 
să fie membru ordinar cu vot decisiv în 
s. școlastice. Aci erășl se încinge o discuțiă 
înfocată. Contra propunerei stă d-1 preot 
Smigelski, care dice, că: învățătorul numai 
pe basa alegerei pote figura în s. școlas
tice, altcum nu. Și decide ca comitetul 
central să roge pe Pr. Ven. Consistorifi Me
tropolitan să clarifice cestiuuea.

A treia propunere : d-1 Smigelski pro
pune, ca să se formeze o reuniune de în
mormântare. Spre scopul acesta adunarea 
decide: să se alăgă câte 3 membri, atât 
dintre preoți, cât și dintre învățători și la 
un sinod mixt de preoți și învățători, co- 
misiunea asta de 6 membri să vină cu o 
propunere concretă.

La invitarea d-lui Demetriu Todoran, 
adunarea de primăvară se va ține în Că
pâlna de jos.

Mulțămind presidiul participanților 
pentru interesul față de Reuniune, închide 
adunarea la 2 ore. Prândul a fost comun 
în școlă. S’au ținut mai multe toaste: pen
tru Escelența Sa Metropolitul Victor Mi
halyi, pentru Revds. D-n protopop, preoțime 
și pentru prosperarea Reuniunei. La orele 
6 am părăsit Pănadea, salutându-ne cu un : 
la revedere la Căpâlna de jos.

TJnul din cei de față.

Sfințire de biserică.
Secusigiu, 7 (20) Nov. 1900.

On. D-le Redactor! Duminecă în 5 (18) 
Nov. a. c. a fost o di de bucuriă sufletâscă 
pentru poporul gr. or. rom. din comuna 
Săcusigiu, căci în acea di s’a făcut sfinți
rea bisericei renoite.

Ca delegat episcopesc a fost P. O. 
D-n Dr. Tr. PuticI, care a sosit Sâmbătă, 
fiind întîmpinat la gara din Pesac. In aceeași 
di a cercetat lucrările bisericei prin d-1 in
giner Rozvan, în presența comitetului și a 
mai multor membri* * din sinodul parochial, 
fiind toți deplin mulțămițî cu resultatul lu
crărilor și luându-le cu aprobare la cunos- 
cință..

prea pe mulț! „scoși din minte44, pe cari 
îi portă noptea peste hotară, mă silesce 
să-i îngheț și să-i troenesc cu neuă. Pe 
semne și tu, răutăcios’o, ai voit să faci mai 
alaltăieri cu acest copilaș așa, der pica-șl 
tu în cursă, și ca tine pănă în vreme vor 
pica tote măștihoiele cele rele, fiind și 
acele tote fetele dracului.

Sfîrșindu-șl vorbele scose din gură și 
din nări un așa ger cumplit, încât îndată 
crepâ inima în împerătâsa și în copilul ei. 
■Copilașul împăratului avu noroc cu tînărul 
•Elorariu, care îl apără cu căldura lui de 
frigul moșnâgului Gerariu, cel-ce în mâuia 
lui înghețase și drumul pe unde avea să 
trâcă sorele.

*
La începutul primăverei, când împă

ratul biruitor se reîntorse din lupta pe care 
o începuse înainte cu șepte ani, pe locul 
unde a înghețat împărătesa și copilul ei, 
a călcat într’un scaiG, care numai atunci 
a fost răsărit din pământ, adecă din trupul 
muierii sale precum se spune, și fiind-că 
de scaiul acela împăratul a bolit vreme 
multă cu piciorul lui, scaiului pănă adl îi 
<Jic: Scaiul dracului de munte.

Chiuag., 1900 Nov. 1 st. n.
Antoniu Popp.

Actul sfințirei s’a săvârșit Duminecă 
în 5 (18) 1. c. prin P. O. D. protopop trac- 
tual Dr. Tr. PuticI, asistat de d-nii preoți 
locali, în presența mulțimei de popor din 
loc și din filia Munar, precum și a mai 
multor fruntași din loc și din comunele în
vecinate.

La finea s. liturgii P. O. D. protopop, 
după ce a amintit, că din încredințarea și 
cu binecuvântarea P. S. S. Episcopului die- 
cesan, a venit să săvârșâscă sfințirea bise
ricei — a ținut o predică arătând însem
nătatea actului, îndemnând poporul a cer
ceta biserica, a ținâ cu tăriă la credința 
strămoșâscă și a trăi în bună înțelegere, apoi 
împărtăși binecuvântarea P. S. Sale d-lui 
Episcop și implora darul Duchului sfânt 
asupra tuturor.

La liturgiă a cântat corul plugarilor 
din loc.

După serviciul divin s’a dat un prând 
în ospitala casă a veneratului preot local 
C. Ișfanescu, unde n’au lipsit toastele înda
tinate. P. O. D. protopop a toastat pentru 
P. S. Sa Episcopul. Veteranul preot local 
și stăpân al casei pentru d-1 protop.; s’a 
mai toastat pentru stăpânul casei, pentru 
ospeți etc. Infrumsețarea bisericei din Secu- 
sigiu dovedesce pe deplin evlavia, sîrguința 
și vrednicia poporului drept-credincios din 
acestă comună, căreia se cuvine cu drept 
laudă.

In fine avem să fim mândri, că putem 
înregistra vrednicia și talentul unor bărbați 
eșițl din sînul poporului român.

Mărăța biserică gr. or. rom. din Se- 
cusigiu e obiectul admirațiunei din acest 
ținut, de când s’a reparat și împodobit de 
nou cu o pictură și sculptură esecutate cu 
multă artă de d-nii: loan Zaicu pictor aca
demic, locuitor în Zsombolya și Nestor Bo- 
sioc cu fiiul său losif, sculptori diplomați 
din Berlistye.

Atât pictura, cât și sculptura aurită 
sunt esecutate spre deplină mulțumire și 
cunoscință, cu mult gust estetic și price
pere de artă, ceea-ce servesce spre onore 
harnicilor măestri, cari merită a fi reco
mandați comunelor nostre bisericescl cari 
intenționăză a-șl împodobi bisericile lor.

Dămian Sebeșanu, 
învățător.

Literatură.
Pilde și sfaturi pentru popor. 

Sub acest titul a eșit de sub tipar în Ti
pografia „Aurora44 din Gherla o nouă carte 
scrisă de d-1 Ioan Pop Rcteganu, cunoscutul 
nostru scriitor poporal. Cartea oonține 160 
pag. în format 8° și conține vre-o 24 de 
scrieri, cari cuprind diferite învățături pen
tru trebuințele țăranilor noștri: Se păte 
procura și dela Tipografia A. Mureșianu.

Din datînele Romanilor la înmor
mântări.

țfilele acestea s’a tipărit la Blașitt o 
cărticică scrisă de d-1 canonic Gavril Pop. 
Ea conține 23 pag. și costă 30 bani (15 
cr.) Titula cărții e : „Datinele Romanilor la 
înmormântări în raport cu ale năstre*.  Pen- 
tru-ca să aibă și cetitorii numărului de Du
mineca al „Gaz. Trans.44 o ideiă de obice
iurile străbunilor noștri, lăsăm să urmeze 
aci următorele:

Dâcămuria cine-va, cei mai de aprope 
ai lui se lăsau cu forțare el și îl sărutau. Prin 
asta credeau, că-i vor prinde sufletul. După 
ce apoi părțile trupului disordinate prin 
lupta cu mortea le puneau în ordine, îl 
strigau mai de multe-orl pe nume și dâcă 
strigarea era zadarnică se dicea: „E gata !*  
(clamatum est.)

După acâsta puneau mortul la pă
mânt (depositus) ceea ce însemna, că e mort. 
Apoi îl spălau cu apă caldă. Datina de a 
închide ochii mortului, de a-1 pune la pă
mânt și de a-1 spăla cu apă caldă a rămas 
și la noi.

Dâcă mortul după spălarea cu apă 
caldă nu se mai tredia, se considera pe de
plin mort și atunci se făcea arătare despre 
el;în biserica „țleiței înmormântării44 unde 
se purta catalogul despre cei morțl. De 
acolo se trimitea un servitor, care ungea 
cadavrul cu unt de lemn și cu alte arome, 
parte pentru ca să se înblândescă fața 
mortului, parte ca să împedece putrediunea. 
Servitorul acesta se numia „Pollinctor44.

In biserica numitei deiței (Venus libitina) 
se aflau nisce servitori, la cari le diceau rLi- 
bitinarl44 (Libitinarius) și cari se puteau 
asemăna cu întreprindătorii de înmormân
tări din dilele nostre. Ei vindeau acolo în 
biserică tot ce era de lipsă la înmormân
tare, și țineau și personalul de lipsă la în
mormântare, precum: ungătorl, săpătorii 
mormântului, femei conduse pentru a plânge 
mortul (care datină a rămas și la noi), cari 
ardeau oadavrul, cari pădiau mortul (cus- 
todes), famei cari împăcau pe dei (piatri- 
ces) prin un sacrificiu.
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După, ungere cadavrul bărbaților îl 
îmbrăcau în toga. Acesta era vestmântul 
național și de stat, care numai cetățenii îl 
puteau purta, ăr sclavii și străinii nu. Cu 
acest vestmânt eșiau în public,t la judecă
torii, în teatru și la jocuri.

Toga sta din o bucată de pănură de 
8 coțl lungă, 4—5 coți lată. Ea se arunca 
peste piept și umărul stîng, apoi se ducea 
peste spate pe sub umărul drept și apoi cu 
capătul încă odată se arunca peste umărul 
stîng. .Dinainte forma un sîn (senu), în care 
se țineau diverse lucruri: batista și altele.

Toga se purta în timp de pace, de 
aceea cives togati însemna cetățeni în vest
mânt de pace. Ea era de lână de color© 
albă (Toga pura alba). Făceau și togă de 
jumătate mătasă. Cei acusațl și cei ce je- 
li-au luau togă de lână întunecată seu văp- 
sită negru. Togă de porfiră (Toga purpu
rea) purtau împărații. Togă tivită cu o li
niă de porfiră (Toga praetexta) purtau func
ționarii și pruncii mai aleși pănă ce luau 
toga cea bărbătescă (Toga virilis). Togă 
înfrumsețată cu mai multe linii orisontali 
de porfiră (Toga trabeata) purtau regii, 
călăreții și augurii. Togă brodată (Toga 
picta) purtau consulii triumfători.

Togă albită de cătră piuarl cu cretă 
pănă la strălucire, purtau cei ce competau 
la vre-un oficiu, de unde se și numiau can- 
didatil, care cuvânt a rămas și la noi. Cei 
ce erau oficiali, purtau togă netivită cu o 
liniă de porfiră.

Se ’nțelege, că cadavrul femeilor înoă 
se îmbrăca în haina cea mai bună, însă se 
numea stolă. Acesta era un vestmânt prin
cipal al femeilor măritate. Era un vestmânt 
cu crețe, cu mâneci scurte, de alături spin
tecate și ținute la olaltă prin copcii. Se 
încingea sub pept așa că forma un sîn din 
crețe. Dăcă nu se sufulca „stolau se trăgea 
pe pământ.

Mai e de observat, că mortului după 
ce se îmbrăca în hainele de mai sus, i-se 
punea un ban în gură spre a-1 da luntra
șului Charon (portitor) de bre-ce se credea, 
că acesta are să trecă sufletele celor morțl 
peste rîul Stix pentru care mortul trebue 
să plătâscă un ban de trecere cu naia (Da
tina de a pune mortului ban în gură a ră- 
află și la noi.)

După acestea, se punea mortului o 
cunună pe cap și-l aședau pe un pat mor
tuar cu fața spre ușă, dându i-se un păzi
tor. Datina acâsta de a aseda mortul spre 
ușă a rămas și le noi Românii de unde se 
tjice : „ Vedd-te-ayi cu piciorele inainteu ! (adecă 
mort.)

înaintea casei, unde era mortul se pu
nea arborele cipru (cipres), care era con
sacrat lui Pluto, deul infernului și pentru 
că era semnul morții și al jalei, căci pre
cum ciprul dâcă se taiă odată, nu mai are 
viață, întocmai ca și omul când i-se tae 
firul vieții.

Une-orI în loc de cipres puneau și 
Romanii înaintea casei mortului brad. De 
aceea se pote Jice, că datina acesta esistă 
și la Români, căci în unele locuri se pune 
și la noi înaintea casei mortului un brad 
înfrumsețat cu flori, nuci, prune uscate.

După-ce mortul se aședa astfel, se 
adunau nemurii© și plângând îșî smulgeau 
părul și îșî presurau capetele cu cenușă.

Acum urmăză „înmormântarea, care 
încă era împreunată cu ceremonii, er după 
înmormântare urmau alte ceremonii. Despre 
tote acestea se află descrieri în broșură a 
d-lui canonic Gavril Pop, J de care am 
amintit la început.

Cultivarea florei sorelui.
Florei sorelui îi priesce într’o 

temperatură, în care se c6ce și cu
curuzul. Sufere cu succes căldurile 
și secetele cele mai mari; din causa 
acesta se pote cultiva și în ținutu
rile, unde nu succed alte plante ole- 
iose. Ii place pământul bogat de gu- 
noire. O semănăm tot-odată cu cu
curuzul.

Florea sorelui recere, ca pămân
tul în care se sâmenă să fiă afund 
arat, bine și mult gunoit. La în- 
grășarea pământului semănat cu flb- 
rea sârelui avem să folosim gunoiu 
din grajd, turte de oleiu mărunțit, 
cât și gunoiurl artificiale.

Acâstă plantă are se fie sub 
durata desvoltării de doue-ori săpată, 
ba putem aduna și pământ lângă 
firele singuratice. Surceii de pe mar
gini sunt a se depărta, ca astfel în
florirea se nu dureze pănă tomna 
târcțiu și fiind sămințele florilor în
târziate nici așa nu se coc.

Cu secerișul flârei sorelui n’avem 
'să ne grăbim, fiind-că sămințele con
țin cu atât mai mult oleiu, cu cât 
se coc mai deplin. Cu ocasiunea se
cerișului tăiem cu un cuțit vârfurile 
cu flori într’o temperatură caldă, și 
depunându-le în coșărcf, se duc acasă.

Semințele său le trierăm, seu le 
scotem cu un băț, și așa trecându-le 
prin un ciur, le întindem în maga
zin în straturi de 5—6 cm. de grose. 
Aici avem se le întdrcem cu lopata și 
cu sîrguință 5—6 săptămâni, ca să
mințele se nu se ’ncălcjescă, seu se 
nu mucecjâscă.

Caii și galițile se nutresc bine 
cu sămințele florei sorelui, der mai 
mult câștig avem când se face din 
ele uleu.

După ce grâul este forte eftin 
și astfel cultivarea lui nu aduce eco
nomului câștig destul, el e dator a 
căuta tote mijlâcele posibile, spre a 
valorisa cât mai bine productele pă
mântului seu. Pentru ajungerea sco
pului acestuia e consult și priincios 
a se cultiva cât mai multe plante 
de industriă, între cari în primul loc 
putem numi și fldrea sorelui.

Pe un jugher catastral (1000) se 
produc anual 12 hectolitre de se- 
mînță cu o greutate de circa 500 
chilograme.

Fruncjele și celelalte părți mai 
fine le mănâncă cu gust caprele și 
oile, codoriștele le folosim pentru 
foc, seu la facerea de garduri, și la 
scoterea potașei din ele. Dintr’un ju
gher catastral putem scote pe an 
un câștig aproximativ de 300—320 
corbne.

Pveglii. anul.

POVEȚE.

Tinctură de vin. Pentru-ca să 
se întărâscă dinții, cari se mișcă și 
a conserva bine gingiile se dă ur
mătorul sfat: se iau 4 grame ghindă, 
sare acră arsă și must de porumbele 
câte 2 grame din fiă-care. Acestea 
se fierb la-olaltă într’o litră de vin 
roșu. Ele apoi se străcbră. In fie-care 
Zi să se spele gura cu vinul acesta.

*
Locuințe umede. Pentru-ca se 

seim cu siguranță, că o locuință este 
uscată seu nu, se recomandă urmă
torul mijloc forte practic și ușor de 
împlinit: In locuința, care voim să 
seim, că e uscată, punem o chilă 
de var ars, cât se pote mai prospet. 
Apoi se închid bine ușile și feres- 
trile. După 24 de ore cântărim din 
nou varul și, decă greutatea de acum 
întrece pe cea dintâiu, atunci putem 
sci cu siguranță, că locuința e umedă.

Axiome.
De treburile altuia când e se în-

[grijescl,
Tu însu-ți griji de tine, se nu te 

[păgubesc!.
*

Un scop hotărît tu de ai: de-acela 
[de-i griji,

Ori cât departe-o fi el; — tu iute-1 
[vei tâlni.

*

Sîrguitor c’albina se fie el tot omul, 
Dintr’alt om pentr’aceea' se nu-și 

[vîrescă acul.
*

Perul cărunt, sbîrcele, — plugar 
[de le-ar purta.

Să le cinstesc! pururea, c’aceea-i 
[cinstea ta.

*

Nebunu-apucă petra și svîrle-o iute 
[’n lac;

Nici el dobândă n’are, nici pagubă 
[cel alt:

Nebun acel om este, care lucră 
[de-așa,

Folos nici lui să-și facă, deră nici 
[altuia.

*

Decă trecut odată te veZi peste
■ [năcaz,

Ușor îți adormi gândul: ce mai 
[fac ceialalți.

Din caietul lui : KOBVarî.

Calendarul septemânei.
NOVEMBRE. are 30 dile. BRUMAR.

Pilele Călend. Ini. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere.
Joi
Vnerî 
Sâm.

12 -ț S. păr. loan
13 f S. loan Crisos.
14 f Sf. apos. Filip
15 S. m. Guri© Sam.
16 S. ap. și ev. Matei
17 Păr. Gregoriuep.
19 S.Platon și Rom.

25 Catarina
26 Conrad
27 Virgil
28 Rufus
29 Saturninus
30 Ap. Andrei

1 Dec. Elipiu

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 23 Novembrie. 1900.

CsarsuS 0a bursa diss Vsena.

Măsura
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 11 20
n Grâu mijlociu . . . 10 80
fl Grâu mai slab . . . 10 20

Grâu amestecat 8 90
fl Săcară frumosă. . . 7 60
fl Săcară mijlocia. . . 7 —
fl Orz frumos .... 7 20

Orz mijlociu. . . . 6 40
fl Ovăs frumos. . . . 5 —
fl Ovăs mijlociu . . . 4 —
fl Cucuruz .................... 7 40
fl Mălaiu (meiîl) . . . 8 60
fl Mazăre........................ 18 40
fl Linte......................... 20 40

Fasole......................... 9 60
fl Sămență de in . . . 21 40
fl Sămânță de cânepă . 8 20
» Cartofi........................ 1 50
fl Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 88
fl Carne de porc . . . — 88
fl Carne de berbece. . — 64

100 kil. Său de vită prospăt . 50 —
fl Său de vită topit . . 72 —

Din 23 Novembre n. 1900.
Renta ung. de aur 4%....................115.—
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/o • 119-50
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/2°/o 99.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50
Bonuri rurale ungare 4% .... 90 60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii................... 166.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.—
Renta de argint austr. ..... 98.45
Renta de hârtie austr........................... 97.90
Renta de aur austr..............................115.40
Dosuri din 1860.................................  134.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 669.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 657.—
Napoleondori.......................................... 19.19
Mărci imperiale germane ... . 117.70
London vista.................................... 240.65
Paris vista...........................................95.85
Rente de corone austr. 4% . . . 98.30
Note italiene....................................... 90.65

din 22 Nov. 1900
Bursa de mărfuri din Budapesta

Semințe
(Duali
tatea 
por

Hect,

Prețul per
100 chilograme

dela pănă la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.6 0 7.(0
Grâu dela Tisa « • • 0 80 7.60 7.70
Grâu de Pesta 80 7.50 7.70
Grâu de Alba regală . . 80 .—
Grâu de Bâcska .... 80 — .—
Grâu unguresc de nord . 90
Grâu românesc .... 80 —.— •—

Cuali-
Semințe veohl Soiul tatea Prețul per

ori nou<5 por 
Hect. 100 chilograme

dela pănă la
SScara. . . 70—72 6.70 6.90
Orz • . . . nutreț. . 60—62 6.60 6.70
Orz .... de rachiu 62—64 5.7 b 6.—
Orz .... de bere . 64—66 5.50 5.75
Ov§s . . .

bănățdn . 75 .— .—Cucuruz . .
Cucuruz . .
Cucuruz . .

alt soiu .
n n

73 —.— —

Hirișcă . . 5.40 5.60
Producte div. Soiu 1 C u 8 U Ț

dela pănă
Săm. de trifoiă Luțernă ungur. Q) —

„ transilvană 11 —.— —,—

n „ bănățână d —
n „ roșiă tu) —.— —t—

Ulei de rapiță rafinat duplu . 0 r-! —,— —.—
Ulei de in . . irl

d —.— —.—
Unsdre de porc dela Pesta o 61.- 60.50

» n dela țeră . 0 —.— —
Slauină . . . sventată . 49.30 55.—
Prune . . . . din Bosnia • • 0

15.— 15.50
»»

Lictar .... Slavon și Serbia 0 
rl 18125 18’50-

din Serbia în s. — —.—
Nuci . . . • slavon nou P —,— —.—
Gogoși. . . • sârbesc

n din Ungaria . . —.— —.—
Miere .... ungurescl. b —.— —.—

serbescl . Pi
— —.—■

Ceră .... brut . . —.— —
Spirt .... Drojdiuțe de s.

Bursa de Bucuresci
din 22 Nov. 1900.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... b’/o Ajr.-Oct 87.—
„ „ Impr. 1892 . . . 6„ Ian -iul 88-
„ „ din 1893 . . . 5 „ r n 88.—
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 „ Apr.-oct. —.—
„ „ Impr. de 32’/, mii. 4„ lau.-lulie 74 */.

75.’/4„ „ Impr. de 50 mii. . «r, n »
„ „ J.mpr. de 274 m. 1890 4 n n n 75 »/*
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4 „ n n 75.- -
„ „ Im. de 120 mii. 1894 4 „ 75 —
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ 74-\

Oblig, de Stat (Conv. rurale) (! „ Mal-Nov. 74.’/<
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10
„ comunei Bucuresci 18s3 5’/» Iari.-lul. —
„ „ „ din 1884 fi n Mai-Nov. —.—
„ „ „ dm 188S fi„ Iuu.-Dec. —.—
„ „ „ din 1890 fi ,, Mai-Nov. •—

Scrisuri fonciare rurale . . . fi „ Ian.-luli. 90’/,
Scris, fonciare rurale din 1890 4 „ 074?/4.

„ „ urbane Bucuresc fi „ 73.—
n n n *l ‘ • fi., 73 —

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

n w

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 '50 v. —.—
Banca Națion. uit. liv. 86.— 500 intr. v. 2130
Banca agricolă.............................. 500 150 v. 279.—
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într.v. 209.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 —
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 80 250 385.—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 —.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 10O —.—
„Patria'1 Soc. de asig. uit. 4 1< 1 100 —.—
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 n » 100.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 n » —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 90 1. 
Sociat. p. constr de Tramaxs

1000 n » —.—
200 —.—

20 franci aur............................... — » » —.—
Fabricile Unite de gazdse. . . 12 90 —

S e «> in p t u r i:
Banca nat. a Rom. 8% Paris .... a-/»
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . . «7o
Casa de depuneri 12,, Berlin .... b'/o
Londra .... Belgia .... 4“/»
Viena.................... 4’/, Elveția .... fi’/n

Cursul losuriior private
din 22 Nov. 1900.

Gump. vinde

Basilica.................................... 13.75 14.75
Credit.................................... 409.— 403.—
Clary 40 fi. m........................... 140.— 142.—
Navig. pe Dunăre.................... =='.— —.—
Insbruck .............................. 72.— 7C.—
Krakau.................................... 72.- 74 —
Laibach.................................... 53,— 56.—
Buda......................................... 145.— 148.—
Pa'fly......................................... 140.— 141.—
Crucea roșie austriacă . . 45 — 47 —

„ „ ung..................... 22 2b 23,25
,, „ ital...................... 59.— 61.-

Rudolf.................................... —.— —
Salm......................................... 178.— 181-
Salzburg..................................... 72 — 75 —
St. Genois .......................... 202. - 203.—
Stanislau.............................. 150.— 158.—
Tnentine 4’/,% 100 m. c. . 384 — 386—

,, 4% 50.................... 26 — 28.—
Waldstein.............................. 50.— 52.—

„ de 10 franci . . . —.— —.—
Banca h. ung. 4U/O .... —■ —.—

Proprietar: Or. Âure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Grsgariu Maior.

Prin analise și observații acurate făcute, de 
autorități medicale s’a constatat, oă recunoscuta

după conținutul ei este singurul mijloc salin
purgativ de efect durabil și apă plăcută la
beut. Acesta apă se pote căpăta pretutindeni.



Nr. 251—1900. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 7.

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Novembre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump.
Napoleond’orî. Cump.
Galbeni Cump.

18.88 Vend.
18.70 Vend.
19.12 Vend.
11.20 Vend.

Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. 
Mărci germane Cump. 117.60 Vend. 
Lire turcescl Cump. 10.70 Vând. 
Scris, fonc. Albina 5°/n 100.— Vend.

18.96
18.80
19.17
11.30

117.68

101.—

Boohil de attee de to fl. 6.30
și mai scumpe — 14 metri. — Trimise libere de porto și vamă. — 
Mostre se trimit imediat de „Mătăsuri Henneberg“, negre, albe și co
lorate dela 45 cr. până la 14 fl. 65 cr. metru.

G. HDRDnUI fatalii ie mătăsuri (liferant al cerii c. și r.) Zii rich.

Tergul de rîmătorl din Steînbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 20 

Nov. n. de 35,715 capete, la 21 Nov. au 
întrat 391 capete și au eșit 236 capete, 
rămânând la 22 Nov. n. un număr de 
35,780 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 00 —00 fii. tînără grea dela 
96—98 fii., de mijloc dela 96 — 98 fii., 
ușâră dela 96—98 fii. — Serbesoă: grea 
93—95 fii., de mijloc 92—93 fii., ușoră 
90—92 fii. kilogram.

Dela Tipografia „ftHR0RAsS Todoran 
din Gherla — Szamosujvăr, 

se pot p e® o © sa tarsmăt6rielle cărții
Cuvântări pe Dumineci Tom. I. de re

numitul orator — în Domnul adormitul 
— Iustin Popfiu, 48 predici pe 38 Dumi
neci ..........................................................2.20

Cuvântări bisericesc! (acomodate pen
tru orl-ce timp) de I. Papiu Tom. I. Edi
ția II..........................................................1.20

Cuvântări bisericesc! (pe Dumineci) de 
loan Papiu. Tom. III..............................1.20

Cuvântări bisericesc! la tote sărb. de 
peste an de I. Papiu.............................1.50

Cuvântări fuuebraie și iertăciuni pen
tru diferite cașuri de morte, întocmite de 
I. Papiu................................................ 1.50

Cuvântări funebrale și iertăciuni. Din 
autori renumițl, prelucrate de Tit Budu, 
vicar.....................................................1.—

Catechese pentru pruncii școlari de Tit 
Budu, vicar.......................................—.40

Cuvinte de aur său învățături înțelepte 
date de un părinte fiiului său, din operele 
lui J. H. Campe, trad, de I. Sonea —.80

Dnmnetjeâsca litnrgie a celui dintru 
sfinți părintelui nostru Ioan Chrisostom, 
de Ioan Boroș.................................. —.25

Manual catechetic pentru primii ani școl. 
de Basiliu Rațiu............................. —.40

Predice pentru Dumin. de peste an, 
compuse și elucrate după Catechismul De- 
harbe de Vas. Christe. Tom. II. dela Du- 
min. XI. după Rosalii pănă la Dumin. Va
meșului ................................................ —.80

Rugăciunea D-lui, „Tatăl nostruu, espli- 
cată pe scurt de I. Boroș .... —.10

Tipicul preoțesc din cărțile rituale, pre
lucrat de Tit Budu, vicar .... —,50

Tstoria iconei Pr. C. Verg. Maria dela 
Nicula.................................................—.10

Bocete, adecă cântări la morțl, adunate 
de I. Pop Reteganul................... —.40

Nu me uita. Colecțiune de versuri fune
brale, urmate de iertăciuni, epitafe ș. a. —.25

Omul și lumea, cântări funebrale de 
Aron Boca Velcherianul .... —.08

Albina și leneșul de Aron Boca Vel
cherianul ................................................ —.10

Amintiri din Grecia de Teodor Bule, 
profesor gimn.....................................—.60

Buchetul. Culegere de cântece, culese 
de I. P. Reteganul, broșat . . . —.25

Barb Cobzarul. Novelă orig. de Emilia 
Lung..................................................... —.10

Bunica și nepoțelul. Schiță din sfera 
educațiunei. După Ernest Legouvâ de Gr. 
Simu.................................................— .06

Cântul în șcdla poporală de luliu Pop, 
învăț. Năseud, Praxă. Teorie. Cânturi —.30

Cartea ilustrată pentru copil și copile.
Cu 18 ilustrațiunl, de G. Simu . . —.25

Cartea plugarilor seu povestiri econo
mice despre grădinărit, economia câmpului, 
crescerea vitelor și celelalte ramuri ale eco
nomiei de I. Georgescu .... —.25

Codrean, Craiul codrului, de George 
Simu.................................................—.06

Cântărâța. Novelă de Dem. Dan —.15
Carmen Sylva, Prelegere publică ținută 

prin V. Nicoră, prof. gimn. — Cu portr. 
M. Sale Reginei României. . . . —.10

Chiuituri de cari strigă feciorii în joc, 
de P. Reteganul............................. —.28

125 Chiuituri de cari strigă feciorii 
în joc.....................................................—.12

Cu vârful penei Scrieri satirico-umoris- 
tioe de Anton Popp. I. Monologe. II. Humor 
și satiră. O broșură forte petrecătore —.55

Din poveștile lui Esop de Aron Boca 
Velcherianul...................................... .08

Tot de aici se pot procura tot soiul de cărți scolastice și altele, apărute ori și unde. 
Reemsfle de scris jpenitraa școlă și cancelarie. — Tot soinl de tipărituri oUcâose.

Tipografia nostră primesce spre efectuire tot soiul de lucrări tipografice cu prețurile cele, mai moderate. 
Cataloage se trimit ori««și“Cus șșratâs și franco» Vei detorâior se dă rabatul ciavenăt.

Tote comandele a se adresa la: Tipografia „AURORA" A. Todoran,
m BherSa — Szamosujvâr.

Done turturele de aur. Poveste de Laur.
Oiorbea............................................—.12

Din treoutul Silvaniei. Legendă de Vio- 
tor Rusu............................................ —.30

Șile negre. Versuri de Petrea dela Clu- 
șiu — cu o prefață de G. Simu . . —.15

Felicitări în poesii și prosă la Anul- 
Nou, diua nascerei și cjiua numelui cătră 
tată, mamă, moș, unchiu, mătușe, nănașl, 
tutori, preoți, învățători și binefăcători, pre
cum și alocuțiuni și vorbiri cu diferite oca- 
siunl scolastice, de George Simu . —.20

Filoxera omenimei. Câte-va cuvinte 
despre vinars, de A. Boca Veloher. —.08

Geografia și Istoria în școla poporală. 
Manual compus conform planului de lec- 
țiunl a d-lui V. Petri pentru el. IV., V., 
Vi., de T. Petrișor, învățător . . —.40

Gruia Ini Novac........................ —.10
Hori» lui Pinten Vitâzul . . . —.06 
Idealul perdut. Novelă originală de

Paulina C. Z. Rovinar........................—.10
îndreptar pentru ortografia română, 

de Vas. Dambrava........................ —.12
împărăția țiganilor pe vârful unui plop 

de A. Boca Velcherianul .... —.08
îfigenia în Tauria. Tragediă în 5 acte. 

După Euripide, tradusă în versuri de Pe
tru Dulf............................................ —.30

Lira Bihorului. Balade poporale de An- 
toniu Popp........................................... —.20

Lira Sionului său cântarea sărbătorilor.
— Poesii religiose-morale, lucrate după Sf.
Scriptură, de A. Boca Velcherianul, cu o 
precuvântare de G. Simu .... —.25

Monologe de Antoniu Popp :
Nr. 1. Pe neaștepte.........................—.04
Nr. 2. Pentru-ce am rămas flăcău bă

trân .....................................................—.08
Nr. 3. La Anul-nou...................... —.04
Nr. 4. Ce nici prin minte nu. mi-a tre

cut  —.04
Nr. 5. O pățanie........................... —.04
Merinde dela școlă seu învățături pen

tru popor, culese din diarul unui școlar, de 
Dr. Georgiu Popa........................ — .60

Miseriile sociale Novelă de P. C. Z.
Rovinar............................................—.15

.Musa Someșană. Poesii poporale române 
din jurul Năsăudului. Adunate și aranjate 
de luliu Bugnariu. Partea I. Balade —.25

N-rii 76 și 77. Narațiune istorică după 
Wachsmann, de I. Tanco .... —.20

Nopți de iarnă. Novele pentru popor 
de G. Simu........................ - .60

Opssiguri. Cât cioplite cât pilite și la 
lume împărțite, de I. P. Reteganul —.40

Păcălitul. Monolog comic de Antoniu 
Popp. Prețul.......................................—.04

Opera unui om de bine. Novelă origin.
— continuarea novelei „Idealul pierdut" —
de Paulina C. Z. Rovinar .... —.10

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Un 
volum de 102 pagine, cuprinde 103 poesii 
bine alese și aranjate. Prețul red. (dela 
fl. 1.20) la.........................’. . . -.60

Povestea Pascuhii său credința deșârtă 
poporală. De Ar. Boca Velcherianul —.08

Părintele Nicolae. Schițe din viăța preo
ților, de G. Simu............................. —.30

Pietatea poporului român, seu cântări 
evlaviose pentru cei-ce merg la mănăstire, 
la locuri sfinte și în procesiuni. Compusă 
de doi preoți gr. cat. MurășenI din diec. 
gr. cat. a Oradei-mare........................ —.10

Păcală și Tândală. Poveste de G. Că- 
tană.................................................—.10

Prietenul sătânului român. Sfaturi în 
formă de dialog pentru elevi și adulțl, com
pus de I. P. Reteganul .... —.30

Pilde și sfaturi pentru popor de I. Popp
Reteganul............................................—.30

Probitatea în copilărie. Schiță din sfera 
educ, după Ernest Legouvâ . . . —.06

Poveștile Bănatului, de George Cătană, 
învățător. Tom. I, II, III â 25 cr., tote 3 
tomurile............................................—.65

Reguli și sfaturi bune pentru pruncii 
școlari, de Ar. Boca Velcherianul . —.10

Renascerea limbei române în vorbire 
și scriere, de Dr. Gr. Silași, broș. II. și III. 
Prețul fie-ărei broș............................—.40
Ambele de-oda.tă..................................—.70

Rîsete și zîmbete de Tit. V. Gheaja —.30 
Românul în sat și la osie, de Ioan Pop 

Reteganul....................................... —.30
Schițe din Italia de Teodor Bulcu, pro

fesor gimn........................................... 1.—
Suspin și zimbire. Poesii și prosă de 

Ant. Popp........................................... —.40
Starostele seu datini dela nunțile Ro

mânilor ardeleni de I. Popp Reteg. —.15
Trandafiri și viorele. Poesii poporale de 

I. P. Reteganul. Edițiunea a III. . —.30
Țiganul la mănăstire. Poveste în ver- 

suil de Ar. Boca Velcherianul . . —.08
Țiganul în Ruin. Poveste în versuri de

Ar. Boca Velcherianul........................—.08
Țiganul și Magnatul său vraja și far

mecele poporale, de A. B. Velcher. —.08
Ultimul sichastru. Traditiune de Geor

ge Simu................................................—.06
Versuri de dor, adunate din poeții ro

mâni de A..........................................—.25
îndreptar teoretic și practic pentru în

vățământul intuiri», de V. Gr. Borgovan. 
Ediția III.................................................. 1.20

Omul. Noțiuni din Anatomie și fisiolo- 
gie și reguli igienice pentru conservarea 
sănătății și a corpului omenesc, de George 
Cătană ............................................ — .25

Orar General pentru șcdla română cu 
6 clase și cu un singur învățător, de Geor
giu Magyar.......................................—.40

Viâța P. 0. Verg. Maria, de O. Dara
bant ................................................ — ,15

Zîna Câmpiei, de A. Boca Velch. —.08

Cărți de rugăciuni s
Icdna sufletului. Carte de rugăciuni și 

cântări bisericești, frumos ilustrată. Prelu
crată și edată cu permisiunea măritului or- 
dinariat diecesan gr. cat. de Gherla prin 
Vasiliu Pătcașiu, preot gr. cat. în Hotoan. 
Ediț. V., corâsă și amplificată. — Legată 
simplu.................................................— 50

legată în pânză....................—.80
legată în piele...............................1.60

„ „ catifea . . •. 2.50—3.80
Mărgăritariul sufletului. Carte bogată 

de rugăciuni și cântări bisericescl, f6rte fru
mos ilustrată. — Prețul unui esemplar le
gat simplu.......................................—.50

legat ou pânză................... —.80
„ „ piele și aurit . . 1.60
„ „ legătură de lux 2.50—3.80

Micul mărgăritar sufletesc. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericești, 
forte frumos ilustrată pentru pruncii șco
lari de ambe sexele. — Prețul unui esem
plar legat....................................... — .22

Cărticică de rugăciuni și cântări pen
tru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai 
multe icbne frumose. Prețul unui esemplar 
legat.................................................—.10

Visul Prea Sfintei Vergure Maria, ur
mat de mai multe rugăciuni frumâse. Pre
țul unui esemplar legat și espedat franco 
este..................................................... —.10

Epistolia D-lui nostru Isus Christos. Pre
țul unui esem. legat și spedat franco —.12

Din ^Literatura poporală* , 
de JDomețiu Dogariu.

Nr. 1. Moș Toma Bădiceanu, vestitul 
caraghios al economilor de vite (Mocani
lor) din Săeele. Prețul....................—.06

Nr. 2. Vlad Hoțul dela Săeele. —.06
Nr. 3. însurat,orea Sorelni (basm) —.06
Nr. 4. Fiul bucătăresei împăratului 

(basm).................................................—.06
Nr. 5. Vâcărelul (basm) ... — .06
Nr. 6. Diana, dîna munților și Fata de 

împărat cu mânile tăiate (2 basmurl), —.06
Nr. 7. Cinci dialoguri întocmite pentru 

elevii școlei popor, menite ca producțiunl la 
esamene și alte festivități școl. . . —.10

Nr. 8. Spiriton și Niculae (basm) —.06
Nr. 9. Fiiul oii (basm) .... —.06
Nr. 10. Povestiri și anecdot. pop. —.10

Biblioteca teatrală a „Aurorii*.
Nr. 1. Calea drâptă e cea mai bună, 

comediă într’un act de A. Kotzebue, lo- 
calisată de Corn. Darabant . . . —.10

Nr. 2. Paza Maicii sfinte. Dramă în 4 
acte, localisată de Ant. Popp . . —.12

Nr. 3. Otrava de hârciogi. Comediă în
tr’un act, de Ant. Popp .... —.08

Nr. 4. Pedepsirea vanității. Dramă în
tr’un act, trad, din limba francesă de At. 
Bologa............................................—.10

Nr. 5. Discreția fără voiă. Comediă în
tr’un act, de A. Kotzebue, trad, de Corn. 
Darabant............................................—.12

Nr. 6. Crescătorul. Comediă într’un 
act de A. Kotzebue. Localisată de O. Da
rabant .................................................—.10

Nr. 7. Otrava femeiască, comediă de 
I. Țințar............................................—.10

Nr. 8. Distrași!. Comediă într’un act 
de C. Darabant............................. —.10

Legendar său carie de cetire pentru 
șoâlele poporale. Partea l-a: pentru al 3-lea 
și al 4-lea an de școlă. Edițiunea X., emen- 
dată și aprobată de înaltul minister reg. 
ung. de culte și instrucțiune publioă prin 
emisul său nr. 11.295 din 1889. Un esem
plar legat............................................—.50

Tot tie același autor:
Școla română. F6ie pedagogică și di

dactică pentru interesele institutelor de în
vățământ și ale organelor acestora. Anul 
III, IV. și V. (I. și II. e epuisat. Fie-care 
an 1 fl., cu porto....................................1.10

Școla practică. Magazin de lecțiunl și 
materii pentru instrucțiunea primară. Tom.
II. III. și VI. (I. e epuisat), fle-care 1.— 
ou porto..................................................1.10

Plan de lecțiunl pentru șcdlele româ- 
nescl. întocmit pe 30 de săptămâni 25 cr., 
cu porto........................................... —-30

Legoa de pensiune pentru învățătorii 
poporali din Ungaria, dimpreună cu ordi- 
națiunile ministeriale publicate în urmă, 

-.22
Scriptologîa sâu modul de a învăța ce- 

titul scriind. îndreptar pentru învățători la 
tractarea cotitului în școlă . . . 1.—

Almanachul preotului Român pe anul 
1901. Prețul unui es. 30 cr., espedat prin 
postă 35 cr., 6 esem. comandate de-odată 
costă espedate franco numai . . . 1.60

Călindarul „Aurorei" pe 
țul unui esemplar .... 
prin postă franco .... 
6 esemplare spedate franco

an. 1901. Pre-
. . . —.25
. . . —.30
. . . 1.35

Tote cărțile de mai sus se pot procura direct și deSa Tipografia Jk. Mureșiann dia brașov. -vS
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Nr. 95-1900.

Publicare de licitațiile.
Subscrisul senat bisericesc escrie 

prin acesta licitafiune publică, pen
tru edificarea bisericei din parochia 
Rebra-mare (Nagy-Rebra) comitatul 
Bistrița-Năaeud, pe basa planului și 
devisului de spese. aprobat de Prea 
Ven. Consist, Eppesc al Gherlei, cu 
clausula de dito 18 Iulie 1899, sub 
Nro- 6190, pe {|iua de 16 Decemvrie 
1900 st n. la 10 ore a. m

Licitațiunea va fi verbală și cu 
oferte închise cari vor fi a se așterne 
la adresa senatului bisericesc, pro- 
vecjute cu vădi ui legal, pană la datul 
li citărei.

Planul și devisul de spese, pre
cum și coodițiunilc de licitațiune se 
pot vedă în cancelaria oficiului pa
rochial gr. cat. Rebra-mare, pană la 
fi ua de licitare.

Prețul de strigare se statoresce 
cu 30 570 corone.

Din ședința ținută la 12 AW 1900.
Președintele- Notariul:

Onisim Rotariu, Constantin Suciu, 
preot local gr. cat. 1050,2—3

® A.V.TS.
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MAREA BANCRUTĂ!
Klaw-Y©i,,lk și Lands*©  n’au lăsat necruțat nici continentul euro

pean și marea fabrică. de as’gâiatăl’iă. s’a vedut necesitată să dă
ruiască întregul ei deposit în schimbul unei răsplata mici pentru muncă. 

Jiu sunt împuternicit se îndeplinesc acest mandat.
& tlfaîL fl. «.60 «i adecă:

1 lingură de argint pen
tru supă patent ame
rican ;

lingură de argint pentru 
lapte patent american ;

cesol Victoria englezescl; 
candelabre de masă; 
strecurătore pentru ceiu; 
zaharniță;

42 bucăți la un loc fl. 6.60.

i

6
2
1
1

cuțite fine de masă cu 
lamă veritabilă en- 
glesă;

furculițe de argint pa
tent american dintr’o 
bucată;

linguri de argint patent
american;

lingurițe de argint pen
tru cafea pațent ame
rican ;
Tote cele 43 de obiecte sus amintite au costat mai 

înainte fl. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel 
de fl. 6.»O.

Argintul patent american este un metal alb, care îșY păs- 
treză colorea argintului 25 de ani, despre ceea-ce se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că acest inserat nu e șarlatansă, mă 
simt îndatorat în public, că orl-cine, căruia nu-i convine marfa îi trimit 
banii înapoi, nimenea însă să nu trf-că cu vederea ocasiunea acdsta favo
rabilă, de ași procura acesta garnitură pomposă, care cu deosebire se po- 
trivesce pentru

Dar ie nuntă și cadouri ocasionale!
si m economia cases»

_Oegs>«m numai 8a A. HIRSCHBERG-s 
Exporihaus fur amerik. Patent-Silber-waarenfabrik 
WIE», M., Elembrandtstrasse fl®/9

Se trimite în provincia numai cu rambursa poștală seu cu trimiterea sumei 
înainte.

7

! g 
lî?l

ggoooo jhdalia ele argint Paris srui,aXVI"-
©o

SESOOTL de TOMNA si IAHNĂ î
Recomandăm On. public renaumâteSe nostre fabri

cate, recunoscute ca forte soSitSe, si anume: pentru 

Costume, Panliseuri, Stofe neutru paltone
forte in o <1 e i*  n e.

Stofe de unăfoirme pentru ofîceri și amploiațl. 
Posta^urs șă LosSeu, pentru sport, economi și agricult.

Pleduri pentru bărbați, Plapome și Covore.
Ne rugăm de o cercetare numerosă.

8
Wilhelm Scherg & C-ie

fabrica de jswstsw, Wrașov. o a

!
Articol universal, Export în tote țările.

CHIEF-OFFICE 48 CRIXTON-ROAD. LONDON S. W.
Cele mai sigure, mai bune și totă lumea lăudate și căutate mij- 

icee de casă de vindecare sunt

Balsamul A. Thierry farmacist 
un mijloc de vindecare Șneajnns pentru boia de pept, plămâni, 

ficat, stomac, și alte interne. întrebuințat pe din afară 

w Mijloc de vindecare miraculos. "W 
veritabil numai cel pi overjut cu marca colora verde Nonnenschutz- 

marke înregistrată în tote statele culturale, și cu capsula tipărită firma: Allein echt.
Producția anuală documentată 6 miJbone de sticle.

12 sticle mici seu 6 sticle duple trimise franco cu posta 4 corone. — O sticlă cu 
prospect și însemnarea depcurilor din tote țerile lumei fi corone 20 bani.

Bsffl Trimitteu'ea se face sumai după firîmtrea banelor, bej 

Alifia-Centifoiiia A. Thierry numită Alifia miraculosă 
mult cautată, n-numită pentru efectele ei vindecătdre. Face operațiuni de prisos!

Cu acesta salbă sau vindeci-a-, un caries învechit de 14 ani, declarat de incu
rabil, de curând și o boiă dc rac învechit de 22 ani. Are efect antiseptic, alină 
durerile, vindecă vanele de tot felul, îrmoie, disolvă, trage din rană orl-ce corp 
strein. — Un borcan costă 1 cor. 80 bani. — Se trimite nun:ai după primirea 
banilor. La comande mai mari se dă mai ieftin. Se produce anual 1000.000 borcane.

Despre amendouă mijlccele de vindecare se pote vedea o arohivă de atestate 
originale din tote țările lumei. — Atrag atențiunea a se feri de faisifi- ate și a fi cu 
atențiune că borcanele se fie provedute cu firma: Apotheke zum Schutzengel des 
A. Thierry. — Unde nu sunt depourl se nu se cumpere falsificate, ci să adreseze 
comandeîe direct la

Apotheker A. Thierry’s Fabrik m Pregrada bei RollîtSGll-Saiierbrillin.
(Liferant des osterr. k. k. Staatsbeamten-Verbandes.)

(Contractor of the War-Office mnd the AdmâraSiy, London.}
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Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.
numai cu marca: JfcrV, 
reenMimseÎMță.

• * && «iVeritabil
Estras «35m scrisorile «Se

Ce mi-ațl trimis, sunt mulțumită. Ve recomand și altora.
Bigaun, Post Hallein, Salzburg. Johann Gruber, preot.

Garnitura am p imit, sunt forte mulțumit. TtrimitețI din nou una.
Lnbaczcv, (Galiția) B a b i c, căpitan.

Sunt torte mulțămit cu trimiterea garniturei, și se’ml mai trimiți încă o garnitură 
cu fl. 6.(>0. — Kolozsvar. Exelens Baronin Bânffy.
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sa e, B, LOIBIB de STAI 

pentru scopuri de binefacere militare

Acesta Loterie de bani umcă w SegaS cogîcessoiniatăj
©oya® 18.122 câștiguri în bani gata

în snmă totalii de 418<.64O cortine.
Câșisepatî este

200,000 Corone în bani gata.
Pentru plata câștigurilor ga.nintezâ oficiul loteriei c. r.

Tragerea urmeză irevocabil în 13 Decemvre 1900. 
^bi ©osfâ 4 -w

Leșuri sunt de vendare: la despărțământul leteriei de stat în Viena, I. 
Riemergasse nr. 7, în colecturile loteriilor, Trafici, la oficiile de dajdie, poște, 
telegraf, și Căi ferate, case de schimb, etc. Cumpărătorilor de losurl se 
planul gratis.
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Direcția oficiului loteriilor c, 
iui,7-io despărțământ^ loteriei de stat.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


