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Urnirea acțiunei guvernului.
Intre cele ce se petrec sub pă- 

rintâsca oblăduire ungurâscă, pote 
că este la loc a lua notiță de „ma
rele și patrioticul" fapt severșit de 
orașul Hodmezovasarhely din Unga
ria, prin care acest oraș s’a eterni- 
sat în analele șovinismului maghiar 
violent. E vorba de consimțământul 
și aprobarea, ce a dat’o represen- 
tanța numitului oraș în ședința ei 
del a 21 a lunei curente la hotărîrea 
luată numai de curând de congregația 
secuiască din Sepsi-Sân-Georgiu cu 
privire la modificarea legei de na
ționalitate.

Șoviniștii din Hodmezovasarhely 
au crec|ut, că-șî vor câștiga un deo
sebit merit „patriotic", decă ei vor 
fi cei dintâiu, cari vor da în glasul 
patrioților Secui. E fârte semnifica
tivă purtarea acâsta în momentele, 
când guvernul Szell, care se laudă 
a fi razi mul adevăratului liberalism, 
al dreptnlui și al dreptății în Țera 
ungurâscă, face pregătiri uriașe pen
tru viitârea sa acțiune, ce se (Țice, 
că țintesce la o nouă ordine de lu
cruri.

Fără îndoială, că esemplul dat 
de numitul municipiu va mai avâ 
imitatori — căci cei cu capetele 
sucite și creerii scrîntițl sunt mulți 
de tot în „fericita" Ungariă. Am 
înregistrat ca curioBitate votul ora
șului Hodmezovasarhely, care spri- 
jinisce nisuințele dușmane naționali
tăților, deși nu-i dăm vre-o impor
tanță deosebită.

încât pentru „acțiunea", ce vrâ 
se o desfășure guvernul este de no
tat numirea a trei noi membrii în 
camera magnaților și programul sta
bilit pentru lucrările dietei în ultima 
ei sesiune. In septemâna acâsta dieta 
va începe desbaterea budgetului, 
care, se crede, că anevoie se va putâ 
termina anul acesta. De aceea va fi 
de lipsă se câră indemnitate. După 
încheierea desbaterei budgetare se 
crede, că guvernul va presenta ca
merei trei proiecte de lege impor
tante și adecă, unul despre simpli
ficarea adminietrațiunei, altul des
pre reforma legei privitore la căile 
ferate vicinale și în fine un proiect 
despre revisuirea legei de incompa
tibilitate.

Tâte aceste proiecte vor fi pre- 
sentate, cum se asigură, încă în 
luna lui Ianuarie. Cel privitor la 
simplificarea administrațiunei ar avâ 
scopul de a pregăti marea reformă 
administrativă. Er încât pentru re
visuirea legei de incompatibilitate, 
acâsta a fost prevecjută încă de pac
tul încheiat între partidele maghiare 
și e vorba ca cu desbaterea și vo
tarea acestui proiect, care are se 
întregâscă legea despre judicatura 
Curiei în afacerile electorale, se se 
termine activitatea actualei diete.

Cam ce importanță pote avâ 
resolvarea cestiunei incompatibili
tății se pâte vedâ din împrejurarea 
că în dietă sunt vre-o 40—50 inși, 
pe cari de aceea i-au pus în fruntea 
diferitelor bănci și întreprinderi, fiind

că sunt deputați și fiind-că la adu
cerea legilor îngrijesc de interesele 
acestor bănci și întreprinderi. Nu mai 
puțin decât doue Jmiliâne de corâne se 
plătesc anual directorilor acelor bănci 
în numer de 40—50. Aceștia din 
urmă formâză clica celor bogațl și 
influenți.

Dâr este bine sciut cum s’a 
format și se susține clica celor cari 
dâu direcțiunea chiar în conducerea 
statului. Nouă ni-se pare însă, că 
legile, sâu modificările de legi, cari 
au de scop purificarea partidului 
deîa putere — căci numai acest 
partid beneficiază de veniturile grase 
ce le dau băncile și interprinderile 
— nu vor avâ resultatul așteptat 
de puținii, cari doresc în serios 
acea purificare. Temerea deci nu 
este nefundată, că legea, cum s’a 
întâmplat și pănă acum, va remânâ 
mai mult pe hârtiă, ori-cât de bine 
și corespunzător ar fi revisuită.

Cam tot așa va fi și în ce pri- 
vesce resultatul practic al legei, prin 
care se stabilesce ca Curia să ju
dece în afaceri electorale. Când va 
ajunge lucrul acolo, ca se se ia o 
hotărîre, care să nu consune cu in
teresele păturei conducetâre și 
stăpânitâre, atunci se vor gândi de 
Zece ori, că âre nu va fi mai bine 
a-se achita cei ce au călcat libertatea 
electorală pentru a servi acelui In
teres în contra așa Zișilor dușmani 
ai statului?

Așa merg lucrurile în Țâra un
gurâscă. De aceea prospectele „nouei 
ere", pe care vrâ se o introducă gu
vernul Szell, sunt și rămân forte 
slabe și palide.

Kriiger în Paris.
Din Marsilia președintele Kriiger a 

plecat alaltăerl spre Paris c’un tren special 
și a ajuns acolo la 10’35. Publicul adunat 
la garft a salutat pe bătrânul președinte 
cu aplause furtunâse, cari au durat minute 
întregi. Bărbații îșl descoperiră oapetele 
femeile fluturau batistele, fetele arunoau 
flori dinaintea âspelui. Kriiger privea ou 
oohii soăldațl în lacrimi aost omagiu miș
cător, apoi voi să se dea jos din oupeu, 
dâr n’a putut, fiind-că publioul ocupase 
întreg terenul, încât nici o palmă de loc 
nu mai rămăsese liber. Poliția fu, prin 
urmare, sil*tă să intervină și se deschidă 
cale președintelui.

In sfîrșit Kriiger apare pe scara ou- 
peului-salon. Apariția lui bărbătăsoă a 
făcut ca însuflețirea să-și ajungă oulmea. 
Kriiger privea liniștit și serios massa co
losală a msnifestanților.

Comitetul de primire voi să conducă 
pe Kriiger în sala de gală a gărei, care 
fu admirabil ornată. Dâr aoâsta nu i-a 
succes, fiind-oă publicul se îmbulzia spre 
Kriiger, fiă-care voind să-i întindă mâna. 
Silințele poliției de-a deschide oale lui 
Kriiger au fost zadarnice, el nu putea să 
înainteze și comitetul de primire văcjend 
neputința sforțărilor sale, a decis îndată 
să rămână în marea hală și să presante 
aici lui Kriiger deputațiunile.

Kriiger a fost salutat mai întâii! de 
Crozier în numele președintelui Loubet. 
Kriiger a răspuns în limba olandesă :

„Esprim mulțămita mea președintelui 
Republioei franoese și guvernului său pen
tru felicitările, ce-mi aduc. Te rog să asi- 
gurezl pe șeful de stat al Franoiei și pe 
guvernul său despre sentimentele mele de 
gratitudine".

Urma senatorul Gudrin, oare saluta 
pe Kriiger în numele comitetului bur din 
Paris, (filând:

„Poporațiunea Parisului te va îmbră
țișa ca pe eroul dreptății și al indepen
denței patriei Vâstre. Te salut în oapitala 
aoelei țări, oare a simțit cu D-Vâstră în 
decursul luptelor eroice®.

Kriiger a răspuns în limba olandesă 
următârele:

„Vrâu înainte de tâte să-mi esprim 
buouria pentru manifestarea liberă a sim
patiei, care dă dovadă de sentimentele 
atâtor sute de mii de Franoesl. Aflu im
portant să vă spun, că oausa nâstră este o 
oausă drâptă. Independența, ce o pretind 
republicele bure, se întemeiază pe dreptate 
și chemarea ei este de a garanta paoea. 
Pentru tâte comorile lumei nu voim o 
grațiă, oare s’ar basa pe nedreptate. Noi 
numai dreptatea o voim, nimic alt-ceva decât 
dreptate. Când am pretins un tribunal de 
arbitriu, pe oare-1 pretindem și acjl, am 
arătat, că în intențiunile*nâstre nu erau 
deoât pacea și independența, pe cari le pre
tindem și a<jl.“

In numele oonsiliului comunal Pari
sian Kriiger fu salutat de Grebauval printr’o 
vorbire, în oare a dis, oă Parisul iubesoe 
pe eroi și cu sentimente de compătimire 
a urmărit lupta, în care republioele sud- 
africane au stat față ou brutalitatea pre- 
ponderantă. „Poporul nostru a sângerat din 
ranele, ce s’au adus poporului bur. Doririle 
nâstre de bine te urmâză în momentul când 
pășesol înaintea lumii întregi pentru causa 
sfântă. Asta e tot ce putem face pentru 
D-vbstrie. Dâr sunt momente, când consoiința 
popârelor vorbesce și sperăm oă va și 
vorbi".

Kriiger a răspuns:
„Soiu, că aoest mare oreș a fost pu

rurea printre cele dintâi!!, când era 
vorba de apărarea dreptului și dreptății. 
Am fost deja în Paris și sunt ferioit, că 
am putut să mai viu odată. Am venit ârășl 
după durerâse înoeroărî, în acest oraș, cen
trul lumei. In momentul însă când pun pi
ciorul pe pământul Parisului, simțeso deș- 
teptându-mi-se din nou încrederea. Em
blema orașului d-vostră îmi redeșteptă 
din nou înorederea în sucoesul oausei nâstre 
Când văd corabia acâsta (în emblema ora
șului Paris se află o corabiă), oare niol- 
odată nu se oufundă și pururea plutesce 
pe de-aspura apei, atunci îmi cjio: nici re
publica nâstră nu va peri vrodată*.

*

Kriiger fu condus apoi la trăsură și 
se formă cortegiul. înainte mergea garda 
republioei în frunte ou șeful poliției Le- 
pine. Urmă trăsura lui Kriiger, în oare 
ooupa loo președintele și oonsilierul Grâ- 
bauval. Publioul de pe strade manifesta 
viforos și strigările de „Trăâsoă Kriiger! 
Trăâsoă Burii!" s’au continuat pănă oând 
Kriiger ajunse la otel „Scribe". In jurul 
otelului aștepta o massă de popor colo
sală. La otel îl așteptau între alții toți 
membrii familiei Bonaparte aflători în Paris. 
Un oor de tinere fete oântâ imnul trans- 
vaalian. După cântare Kriiger fu salutat 
de Bichmann în numele ooloniei olandese. 

El Zi80: „Te salut, luptătorule vrednic de 
nobilii tăi străbuni. Inimioii tăi pot să 
omâre corpul, nu însă și sufletul".

*
Kriiger la Loubet.

îndată după sosirea sa la hotel, Krii- 
ger adresă președintelui Loubet rugarea 
să-l primâsoă. Președintele republioei răs
punse imediat, oă-1 primesoe bucuros după 
amla^I la 4 ore. Ceremonialul primirei a 
fost perfect aoela, oe se observă la pri
mirea căpeteniilor de stat, cari oălătoreso 
inoognito.

După amla^I Kriiger merse la Elysâe 
în trăsura președintelui Loubet. El era în
soțit de ^Crozier, Leyds, un secretar de 
legațiune și un tâlmaoiii. Pe întreg par
cursul publicul făou ovațiunl lui Kriiger. 
La sosirea în Elysâe el fu primit ou ono
ruri militare. Muși ca oântâ imnul trans- 
vaalian. Loubet primi pe Kriiger în sala 
marilor ambasadori. La visita aoâsta, care 
a durat 10 minute, a fost de față și mi
nistrul de esterne Delcasse. Pe lângă același 
ceremonial Kriiger s’a reîntors la otel. In 
decursnl visitei el purta însemnele de pre
ședinte al Transvaalului, precum și marea 
oruoe a legiunei de onâre.

Scurt după aoâsta președintele Loubet 
i-a reîntors visita.

*

Dela corespondentul nostru din Paris 
am primit următârea soire telegrafioă re
lativ la sosirea și primirea lui Kriiger:

Paris, 24 Noemvrie (5 âre sâra.)Krii- 
ger a sosit în Paris aZl înainte de amâ^I. 
I-s’au făout manifestații grandiâse. Delirul 
entuasiasmului este înaintea hotelului „Sori- 
be“ de lângă ’Operă, pe oare este arborat 
drapelul republioei Transvaal și unde a 
tras bătrânul președinte Kriiger. In mo
mentul când vă telegrafez, imensa mulțime 
aclamă înoă pe președinte. Poliția n’are 
putere deajuns să oprâsoă strigătul „Vive 
Kriiger!“

— Telegrama aoâsta a sosit aici nu
mai Sâmbătă la 11 ore nâptea; din oausa 
aoâsta n’am putut’o publioa in numărul de 
Dumineoă,

*
Asupra sosirei președintelui Kriiger 

la Marsilia „Times" din Londra publică un 
articol în care <jioe între altele:

„Primirea oe se va fBce în Franoia 
d-lui Kriiger, va oontribui pâte să întreție 
speranța unei intervenții străine la aceia, 
cari au rămes să oombată în Afrioa de sud, 
și pâte că looul de debarcare a fost ohiar 
ales în acest soop. Totuși, primirea acâsta 
n’ar putâ produce un efeot durabil. Gu
vernul franoes și-a arătat îndestul senti
mentele amioale cătră Anglia prin atitu
dinea sa absolut corectă îu răsboiul sud- 
african și prin cordialitatea de oare a dat 
dovadă în alte oestiunl, așa înoât nimeni 
în Anglia n’ar putâ fi jionit de primirea, 
oe se va face ex-președintelui Transvaa
lului".

După aoeea „Times" caută să distrugă 
orl-ce speranță a Burilor într’o intervenția 
franoesă în favârea lor.

Nota lui ^Standard* e mai puțin se
nină. El ar fi voit „ca soirea (cum-oă Krii- 
ger nu va debarca la Marsilia, să fiă con
firmată", și termină 4*C0n<l> Franoesii 
primesc bine pe Kriiger, pentru-oă a pri
cinuit năoasurl Angliei.

„Ei ar trebui însă — continuă „Stan
dard" — să-și dea sâmă, oă este âre-care 
primejdia în a arăta ostilitate oontra unui 
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vecin. Făr& îndoială guvernul frances este 
absolut coreot în atitudinea sa, dâr Fran- 
oesii fac înoă-odată dovadă de anglo-fobie. 
Nu ne emoționăm de acâsta, dâr luăm aot“.

„Globe“, într’un artiool întitulat „Krii- 
ger și canalia11, caută sâ dovedâsoă cum-oă 
manifestațiile, ce se pregăteso, sunt o ma
noperă a partidelor din Francia, cari ar 
dori să pue pe președintele Republioei 
într’o situară grea și odiosă, ca să-și ur- 
mărâsoă proiectele lor reacționare. Cu tâte 
oă durata răsboiului a fost prea lungă, 
adaugă „Globe“, cele mai bune relațiunl 
n’au încetat de a esista între guvernul 
Franoiei și al Marei Britanii, relații oare 
nu trebue să fiă turburate fjde strigătele 
unor agitatori interesați.

Desbaterea budgetului pe 1901 
se va înoepe mâne în camera ungară. După 
vorbirea sourtă a raportorului Nemenyi, va 
lua cuvântul Fr. Kossuth și I. Molnar, cel 
dintâih pentru a espune punctul de vedere 
al partidei independente, âr cel de al doilea 
va vorbi în numele partidei poporale. Din 
mai multe părți se aocentuâză, oă desba
terea budgetară nu va fi sourtă. Ea nu se 
va sfîrși anul acesta și astfel guvernul va 
presenta dietei un proiect de indemnitate 
budgetară.

Puterile si China.>
Lui „Morningpost11 i-se comunică din 

Washington, oă între Statele-Unite și An
glia urmâză negooierl privitor la despăgu
birea de răsboiii. Negocierile se urmâză 
deja de-o săptămână și resultatul lor seva 
publica îucurând. Se crede, că ambele'.state 
se vor obliga reoiproo de a nu ooopera la 
O prooedere, oare ar avâ de scop lichidarea 
Chinei și împărțirea ei.

•
Ministrul american de esterne Hay a 

adresat o notă identioă tuturor guvernelor, 
în care aocentuâză țînta, ce o urmăresc 
Statele-Unite față cu China și faoe propu
neri cu privire la mijlâoele de a-se ajunge 
mai ușor scopul comun puterilor.

Nota americană reoomandă o politică 
mai puțin aspră, mai ales în cestiunea pe
depselor și a despăgubirilor.

*
„Daily Telegraph* din Londra anunță 

din Tien-Cin ou data de 21 1. o., că intre 
ambasadorii puterilor s'au ivit divergențe de 
opiniunl privitor la aoeea, dâoă șefii Boxe
rilor să fiă pedepsiți ori nu cu mârte. Ja
ponia, Statele-Unite, Rusia și Francia oer 
pedepse mai puțin grele.

Tot acâ9t,a se telegrafâză și din Viena 
ou adausul, oă oonoertul puterilor este ame
nințat să devină numai o vorbă deșartă, 
în urma neînțelegerilor ivite în timpul din 
urmă.

Procesul asasinilor bulgari.
Audiența de Marți 7 Nov.

piua de Marți a fost reservată pledo
ariilor. Publioul îșl ooupa de cu vreme lo
curile. D-na Mihăileanu, având alături pe 
copilița ei, se aședâ pe banca părții oivile.

Ședința se deschide la ora 1 fără un 
sfert. Se introduc acusații. D-l Președinte 
Giuvaru citesoe procesul verbal de prelun
girea sesiunel pe înoă 5 dile. Apoi dă cu
vântul apărătorului lui Boioiu Ilieff.

Pledoariile apărătorilor.

JET. JButoianu, apărătorul lui Boiciu 
Uieff: D-lor jurați, după lungi desbaterl, 
simțul umanităț'I oere, ca o voce să se ri- 
dioe și în apărarea aousaților Datoria mea 
e, oa să apăr pe Boioiu Ilieff.

Laud justiția, laud atitudinea pressel ; 
dâr jurații nu trebue să asculte o singură 
vooe. Legea cere, ca ambele voci să se arnjă, 
acusare și apărare.

Datoria juraților nu e numai de a con
stata faptele, dâr a oăuta originea, causa, 
spre a stabili responsabilitatea unui om. 
Trebue să întrebăm, cine e acel om, de 
unde vine, în ce mediu a trăit. Boiciu Uieff 
e macedonean, vine din Macedonia, unde 
a trăit în sclăvie. Boiciu Uieff, la interoga
toriu, a cjie că dela vârsta de (jeee «ni a 
văcjut oum TuroiI i au omorît părinții, și de 
atunci rătăcesce.

Esaminâză situațiunea eoonomioă a 
populațiunei bulgare și starea psihologică 
a poporului bulgar. Spune, că Boioiu Uieff 
este produsul unui mediu criminal.

Vorbind de complotul bulgar, urzit la 
Vinița, și descoperit de Turci, — în urma 
cărui fapt sute de familii bulgărescl au su
ferit cumplit torturi, violări etc. — spune 
că Fitowsky era bănuit, că ar fi trădat 
acest oomplot. Fitowsky pentru aoâsta a 
fost condamnat la mdrte și Boioiu Uieff a 
fost însăroinat ou aducerea la îndeplinire 
a aoestei sentințe, în urma insistenței pre
ședintelui comitetului macedonean, Sarafoff.

D. Butoianu oere oiroumstanțe ușură- 
tore pentru asasinul lui Fitowsky, presen- 
tându-1 ca un instrument.

Const. Lahovari, apărătorul lui Mitu 
Stoiceff, spune, că atunci când a primit în
sărcinarea din ofioifl, s’a întrebat, dâcă 
pote face acâsta, când este și representant 
în Cameră ?

S’a gândit însă, oă chiar asasinul re
gelui Umberto a găsit un apărător și atunci 
a primit să apere pe Stoiceff.

într’o frumâsă și substanțială pledoa
rie, susține, că Stoiceff nu era decât mem
bru în societatea macedonânăși era soldat, 
care nu discuta ordinele, ci numai le as- 
oulta. El la crimă n’a luat o parte mate
rială, oi trimis el a ascultat ordinul, fără 
să-l discute, oum îi este prescris soldatului 
Termină oerând demența juraților pentru 
acusatul Mitu Stoiceff.

Președintele întrăbă pe Stoiceff, dâcă 
era înscris în oomitet. Stoiceff răspunde, 
că era înscris la societate și că niol nu ou- 
noscea pe Sarafoff.

Mircea Poenaru JBordea, apărăto
rul lui Carambuloff, are cuvântul. D-sa 
presintă pe clientul său, oa fiind indus în 
erore de alții.

In cele 3 (file dela sosirea lui Boiciu 
Uieff, Miteff și Stoiceff din Sofia, Caram
buloff n’a luat nici o parte la consfătuirile 
lor. Tocmai în săra crimei e ohemat și el 
la oonsfătuirea dela Trifanoff și nu i-se dă 
altă însărcinare lui Carambuloff, decât să 
ia acasă pe Boiciu Uieff după comiterea 
orimei. Boioiu Uieff întrebat, cjice, nu 
Carambuloff i-a spus, că o să-l ia aoasă la 
dânsul, ci Trifanoff.

D. apărător conohide, că cel mai ne
vinovat din acești aousațl e Carambuloff, 
cere dela jurați oa să disoernă voința fie
căruia, să aibă clemență pentru Carambu
loff, care deși major, faoe parte dintr’un 
popor minor.

Mihu Valerian, întâiul apărător al 
lui Al. Trifanoff, spune dela început, oă 
Trifanoff nu pdte fi decât victima unui pa
triotism rău înțeles și a unei bande de 
asasini.

Face istoricul comitetelor macedonene 
înființate înoă după răsboiul româno-ruso- 
turoeso și al căror președinte a fost prin
țul Batenberg. Aceste oomitete au reușit 
să realipâsoă Rumelia la Bulgaria. Mai apoi 
însuși Stambuloff a fost ciopârțit de acest 
comitet, crimă oribilă la care apărătorul 
spune, că a asistat, fiind în Sofia. Poporul 
bulgar a fost schimbat în cursul îndelungei 
sale solăvii, nu mai este aoel popor blând, 
oare era mai înainte. In acest mediu este 
orescut Trifanoff.

Trifanoff este adus aid înaintea d-v6s- 
tră și pentru-oă a fost președintele comi
tetului seoret din Bueurescl. Acest lucru 
nu este o orimă la Bulgari, este oeva 
cu totul obicinuit, din oausa oulturei ce 
li-se dă.

Actualul comitet macedonean — spune 
apărătorul — se compune în cea mai mare 
parte din asasini, șeful lui este un abil asa
sin. Nu toți însă din comitet sunt asasini ; 
o spunem acâsta pentru demnitatea națiu
ne! vecine, oăel acjl în Bulgaria toți Bul
garii fac parte din comitetul macedonean.

Președintele: Cum nu puteți dovedi 
aceste lucruri ou aote, să trecem asupra lor 
considerându-le ca gratuite.

Valerian: Fac aceste deolarații în pu
blic, căol nimeni nu mă va putâ desminți.

Președintele: Și tot în public spunem 
și noi, că afirmațiunile d-v. neputând fi do
vedite cu acte, le considerăm gratuite.

Apăr. Valerian vorbesce apoi despre 
mărturisirile lui Trifanoff, a căror impor
tanță o relevâză, și face să reiasă, că Tri
fanoff merită indulgența pentru servioiile 
aduse. El nu pâte fi numit asasin, el nu 
pote înfunda pușcăria. Să se bucure de 
aoestă indulgență pentru-că au făcut destăi
nuiri. Achitarea lui Trifanoff va fi cea 
mai puternică palmă dată dușmanilor Ro
mâniei.

Președintele: Justiția pedepsesce, nu 
pălmuesce.

Apăr. Valerian termină cerând mila 
juraților pentru tinereța lui Trifanoff, pen
tru bătrânul lui tată, căruia sărogă să-i fiă 

redat, căol Trifanoff va trebui să ia oalea 
exilului pentru servioiile, oe le-a adus țărei 
nâstre. — Se dă apoi ouventul lui

Victor Fotescu, al doilea apărător 
al lui Trifanoff. D-sa presentă pe Trifanoff 
ca nevropat și degenerat, citând, întru sus
ținerea acestui fapt, diferiți autori străini. 
Ușor i-a fost lui Boris Sarafoff să înflăcă
reze capul unui degenerat ca Trifanoff.

Trifanoff a trebuit să ia parte la crima 
Fitowsky, deorece era amenințat ou mor- 
tea, după cum reiese din declarațiile lui 
Boiciu Uieff. Imediat însă după comiterea 
crimei, Trifanoff" a priceput prăpastia și 
atunci șl-a sohimbat atitudinea, apucând 
calea mărturisirilor. Când Trifanoff a aflat 
încercarea de a-1 otrăvi, atunci dintr’un 
sentiment de răsbunare și de voie a făcut 
atâtea declarații și mărturisiri, cari au 
adus atâtea servicii instrucției și țării în 
genere.

Conolusiunile apăr. Fotescu sunt, că 
Trifanoff a intrat în acâstă afacere condus 
de capul unui naiv și fără esperiență, și 
cere indulgența juraților pentru marele 
serviciu adus de Trifanoff prin revelațiu- 
nile sale, în speoial în ce privesce complo
tul contra M. S. Regelui.

Al. Brăescu, apărătorul asasinului 
lui Mihăileanu, Stoian Dimitroff: Spune, că 
nu se va ocupa cu complotul contra M. S. 
Regelui și omorul lui Fitowsky. In pri
vința complotului contra Suveranului, dice, 
se felicită împreună cu toți cetățenii, oă 
dilele Suveranului au fost apărata și din 
mijlocul Curții îi trimite un respectuos 
salut.

D-l Brăescu spune, c.ă nu pdte cere 
nici mila, nici indulgența juraților, căci ar 
fi să insulte memoria lui Mihăileanu. Man
datul imperativ de apărător al clientului 
său îl obligă să dovedâscă, oă dânsul nu 
este un criminal ordinar.

Apărătorul face teoria relativității ori- 
melor politioe și aduce numărose esemple, 
ca acela al Charlotei Corday, al diverselor 
atentate îndreptate în Germania contra lui 
Napoleon I, crime și atentate, cari de unii 
erau considerate ca acte de eroism și de 
alții ca nisce crime ordinare, âr autorii lor 
lăudațl sâu socotiți ca miserabili.

Atingând cestiunea sentimentului de 
generositate, care aparține poporului latin, 
d-l Brăesou dice, că cine n’a înțeles partea 
generâsă din Don Qhiehotte, nu va pricepe 
peDtru ce d-sa, benevol, apără pe Stoian 
Dimitroff. Vorbind de starea oivilă a acu- 
satului, afirmă că este minor și oere să i-se 
pue la disposițiă actul presentat de d-l pre
ședinte, după oare Dimitroff ar fi major.

Actul i-se pune la disposițiă.
In timpul instruoțiunei Dumitroff a 

fost reounosout de minor; așa este trecut 
și în actul de acusare. După instruoțiă însă 
tendința s’a schimbat, oa și multe alte ten
dințe, și se face înceroarea de a se majo- 
risa Stoian pentru a-i asigura un locaș mai 
lung la ocnă. (Rîsete). Autoritățile nostre 
au oerut din localitate un aot, că Stoian e 
major. Pe un asemenea act însă nu se pote 
pune temeiii și niol n’a fost comunioat aou- 
satului. Ministerul publio nu se pote răzima 
pe acest act, pentru a modifica starea ci
vilă a acnsatului. Cestiunea acâsta nu pote 
fi pusă la jurați.

Președintele: D-le apărător, să vă dau 
o lămurire juridică. Camera de punere sub 
acusare n’a statuat nimio, dâcă este major 
sâu minor. S’a pus în vederea lui Stoian 
Dumitroff, că dâcă vrâ să dobâre decisiunea 
Camerei de punere sub aousare, să facă re
curs în Gasațiă; n’a făcut, deci luorul ră
mâne definitiv judecat și nu mai puteți 
discuta aoâsta înaintea d-lor jurați.

D-nul Brăescu insistă asupra faptului, 
că acâstă oestiune nu se pote discuta de 
jurați.

Intrâbă, dâcă ministerul public va da 
replica pentru a sci, oum să-și repartiseze 
apărarea.

D-l procuror general răspunde, că nu va 
lua ouventul în replioă.

D-l Brăescu vorbesce asupra comite
tului maoedonean și afirmă, că. între două 
popâre nu pote fi vorba de gratitud ne seu 
de ingratitudine, ci numai de coincidența 
de interese. Intre noi și Bulgaria esistă 
însă legături mai adânci.

Cere juraților, oa asupra stărei civile 
a lui Dimitroff, să aibă în vedere cele spuse 
de d-sa și încheie spunând, oă speră oum 
oă jurații nu vor depune prea mult zel și 
că 15—20 ani de reolusiune vor stîmpera 
nervii lui Stoian Dimitroff.

Camil Demetrescu, apărătorul lui 
Spiru Alexoff, are apoi cuvântul: Constată 
că pe lângă Boiciu Ilieff și Dimitroff, cel 
mai acusat este Spiru Alexoff. Esplică în
tru oât-va aoâsta și prin antipatia pe oare 
o degajază persâna lui Alexoff, antipatie 
dublată de imbecilitate, care-1 împedeca 
d’a pută răspunde preois la o anumită 
cestiune.

Apărătorul atinge în trâcăt împreju
rările în care Spiru Alexoff a luat parte 
la faptele, cari au adu3 pe aousațl înaintea 
justiției. Esaminâză apoi aousările, care se 
aduc în sarcina lui Spiru Alexoff și oaută 
să demonstreze rând pe rând neseriosita- 
tea lor.

In privința aousațiunei principale, oă 
Alexoff ar fi dat bani lui Dimitroff pentru- 
ca să șl repare revolvorul, este chiar deola- 
rația lui Dimitroff, care afirmă, că nu pen
tru aoâsta i-a dat bani Alexoff. Soia în ade
văr Alexoff, că Mihăileanu avea să fie omo
rît, însă acesta nu poteco,nstitui un motiv, 
oa să fie adus înaintea juraților, de 6re-ce 
unul din martori a declarat, că soia că se 
va omorî un Cuțovlah și pe lângă acâsta 
mai sunt și expnlsații, cari și dânșii ar fi 
trebuit să fie aduși înaintea juraților, oă și 
ei soiau, că se va ucide oineva. Dâoă nu a 
denunțat faptul, ăsta se explioă prin de
clarațiile atâtor martori, cari au arătat ce 
târnă inspiră oomitetul, care în altă țâră 
este mai puternic decât autoritățile.

Se mai acusă, oă a avut în deposit 
otravă, aoâsta nu pote însă constitui pen
tru dânsul un act de aousare. Cele deola- 
rate de Peteff contra lui nu provin deoât 
din ura, ce acesta a avut’o oontra lui Alexoff, 
pentru-oă nu i-a dat bani, oa să pleoe să 
comită spargerea. D-l Oamil Dematresou 
oitesoe cât.e-va Dasagii din scrisorile prinse 
în închisâre, sorise de Alexoff lui Dimitroff, 
căutând se dovedâsoă ouprmsul acelor scri
sori arată sinceritatea lui Alexoff și nevo- 
ința lui.

Apăr, termină rugând pe jurați să 
reounâsoă oomplecta nevinovăția a Jui 
Alexoff, care, pe lăngă multe defecte, are 
calitatea că este bun.

Ședința se ridică anunțându-se oea 
viitore pentru Joi.

SUIRILE DILEL.
— 13 (26) Noemvrie.e

Convocarea corpurilor legiutore 
române. „Monitorul oficial11 publică decre
tul pentru convocarea corpurilor legiuitâre 
în sesiune ordinară. Ele se vor deschide 
MercurI în 15 Noemvre, după ceremonialul 
prescris, în presența Regelui însoțit de prin
țul moștenitor. La orele 12 Regele va da 
cetire mesagiului pentru desohiderea se- 
siunei.

I. P. S. Sa Mitropolitul Mihalyi a 
fost primit dilele acestea în audiență par
ticulară de Majestatea Sa în Budapesta.

Onomastica episcopului Mihail 
Pavel. „Unirea“ din Blașiîi scrie: ț)iua 
Sfților Mihail și Gavril, onomastică a Es- 
oeleuței Sale bunului episcop de Orade 
Mihail Pavel, a fost <fi de mare sărbătâre 
pentru frații din dieoesa orădană și mai 
ales pentru cei din Beiuș. Serbarea filei 
onomastice a bunului părinte-episoop a fost 
împreunată încă cu serbările jubilare... No
tăm aici, că din Blașiă s’a trimis Miercuri 
la adresa bunului archiereu o telegramă de 
felicitare și de salutare a serbărilor acope
rită cu multe și distinse iscălituri.11

Inaugurări. Pe fiua <3® erîi Dumi
necă, au fost anunțate inaugurarea „Cer
cului sindicatului diariștilor“ din Bucu- 
resol și inaugurarea „Aoademiei de musieă 
și artă dramatică11, din Buouresol, în nouăle 
lor localuri. Tot Duminecă s’a inaugurat 
Laboratorul de chimiă analitică dela facul
tatea de medicină din capitală, în pre
sența ministrului de instrucțiune C. Arion. 
Laboratoriul este pus sub direoțiunea d-lui 
N. Minovicl.

Agitațiile comitetului bulgaro-ma- 
cedoneii. O corepondsnță sosită din Sofia 
diarului „Tagblatt“ din Viena spune, că 
comitetul maoedonân nu șl-a micșorat ac
tivitatea sa, cu tot procesul făcut Bulgari
lor la Buoure3cl. Comitetul continuă a tri
mite arme și munițiunl la granița mace- 
donână, așteptând sosirea ierpei spre a-le 
trece ca contra-bandă în Macedonia, Gu
vernul bulgar se preface, că nu vede 
nimic.

0 nouă crimă bulgărescă. piarul 
„ Peninsula Balcanică* de Joi aduce soirea, 
că «filele treoute o bandă de scelerațl au 
năvălit în orașul Veria, din Macedonia, și 
s’au ascuns într’o casă dârîmată din fața 
tribunalelor, casă, care în timpulrâsboiuiui 
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greoeso a servit de deposit la munițiă. 
Scopul lor era să pue mâna pe fiiul boga
tului bey Nezim-efendi, dfir, fiind desco- 
perițl, au luat-o din vrem6 la fugă și au 
dispărut. Pe urma lor a dat fuga o poteră 
sub oomanda lui Daoușl, dfir fără a pută 
pune mâna pe vre-unul dintr’âDșii. Mai 
târziu acești scelerațl au întâlnit pe dru
mul satului Campsida pe sătfinul român 
Christea ou sora lui Maria, aducând stru
guri dela Salonic. Bandiții, fără multă gân
dire, s’au repezit asupra Măriei, voind a-o 
silui. Fratele acesteia, oăutând să apere 
oinstea sorei sale, a fost lovit în piept de 
mai multe cuțite, rămânând mort pe loc. 
Fata s’a luptat mult timp desperată, dfir a 
fost învinsă și dusă într’o oolibă părăsită, 
unde după-ce a fost batjocorită de acei 
liberatori ai Macedoniei, a fost străpunsă 
cu cuțitele lor, oa să se ștergă ultima urmă 
de descoperire a orimei. Corpurile aoestor 
tineri au fost găsite mai târcjiu de nisoe 
consăteni ai lor tot Români și duse în sat, 
unde a produs o impresie de disperare des
tul de justificată, nefiind nimeni sigur niol 
de cj’ua de mâne. — Tot „Peninsula Bal- 
canioă" spune, că actualmente operfiză în 
Macedonia, făcând tâlhării și omoruri, șfise 
bande de hoți Bulgari, ai căror șefi sunt 
plătiți de comitetul suprem bulgar din 
Sofia.

Regiua Wilhelmina cătră Kriiger. 
Regina Olandei a adresat președintelui Krii
ger următfirea telegramă: „Am avut o mare 
buouriă putând să pun la disposiția Esce- 
lenței Vfistre vaporul „Gelderland". Sunt 
ferioită aucjând, oă ai făcut călătoria, bucu- 
rându-te de cea mai bună sănătate. — 
Wilhelmina*.

Post de medic vacant. Aflăm, că în 
locul răposatului Nioolau Cintea s’a publi
cat conours la postul de medie, de cerc în 
Zernescî sub nr. 617—1900 presidial alvice- 
șpanului oomitatului Făgăraș. Cererile pro- 
văcjute ou documentele de calificațiune au 
a-se adresa fișpanului comitatului Făgăraș. 
Ar fi de dorit să concureze și Români, 
fiind cercul curat românesc.

Misionari mormoni în Timișora. 
Din Timișora se sorie, oă (jil®*6 trecute au 
sosit aoolo doi misionari mormoni, venind 
din Salt-Lake-City și având aote legalisate 
dela autoritățile respeotive. Ei vor să în
ființeze o comunitate religiosă mormonă 
lângă Timișfira. Poliția a trimis ministrului 
de interne, spre esaminare, oatechismul mor
mon.

Print turcesc insultat. Sultanul 
are un fiiu de 27 ani, prințul Ahmed. El 
este al treilea fiiu al Sultanului. Ahmed 
Effendi s’a dus înainte ou câto-va cj'le în 
Dolma-Bagdse. De-odată sare pe soara tră- 
surei un om bine îmbrăcat și înoepu să 
ciomăgfisoă pe principe. Făptuitorul fu prins 
și la interogatoriu a deolarat, că este aus
triac și e membru al ambasadei austro-un- 
gare. Nu se scie causa pentru care el a in
sultat pe prinț. Se crede însă, oă în afa- 
nere ar avă rol și o femeiă.

Arsenalul Vaticanului. Se scrie din 
Roma, oă oonsiliul Vaticanului în frunte 
ou oardinalul Rampolla, a ținut 4'1°1® aces 
tea ședință, în oare s’a deciB, oa tfite ar
mele câte se află în arsenalul Vaticanului să 
fiă parte vândute, parte topite. Când în 1870 
armata italiană a întrat prin Porta-Pia în 
Roma și au silit trupele papale să capitu
leze, cei învinși a dat Italienilor numai o 
parte din pusei și tunuri, fir cea mai mare 
parte au fost păstrate în Vatican, asilul 
inviolabil al papei. Sunt cam 150,000 bu
căți de diferite arme, unele de prin evul 
mediu.

Amnestia în Francia. Senatul fran
cos a primit proiectul de lege al amnestiei, 
care se estinde asupra deliotelor de pressă 
și asociațiunl, precum și asupra tuturor 
persfinelor, cari au fost pedepsite nu ooa- 
siunea turburărilor antisemite din Algir.

In luptă cu un urs. „Universului i-se 
«orie din Buzău: Mai mulțl locuitori frun
tași din comuna GoidescI, looalitate situată 
în apropierea frontierei, văcjând marile stri

căciuni, ce li-se fao de urși, cari populâză 
în mare număr pădurile din acea parte și 
le răpesc vitele dela pășune în obiar toiul 
verei, s’au hotărît a faoe o mare vânătfire, 
spre a stîrpi acele fiorfise animale. Acea 
vânătfire s’a făcut în primele 49® alelunei 
ourente, în imensele păduri ale fraților 
Carp, de pe teritoriul aoelei comune.

Se suie, oă vânătfirea de nrșl este din
tre cele mai perioulfise și spre a ataca 
aoeste animale, se oere multă prudență și 
ouragiă. Nicolae I. Moisioă, unul dintre vâ
nători, văflând venind în direcțiunea sa un 
urs, se asounse imediat după un copaQ, de 
unde trase un foo de pușoă și avu satis- 
facțiunea a vedfi fiara culcată la pământ. 
Cretjând, că l’a ucis, vânătorul se și apro
pie de urs, pentru a-1 trage la luminiș și 
a-i lua pielea: avu însă cruda decepție a 
constata, că nu numai oă ursul uu era 
mort, dfir la vederea lui s’a sculat în labele 
dindărăt și s’a repezit la el.

Detunătura armei, mugetul fiarei ră
nite și țipetele lui Nioolae Moisioă, atra- 
seră atențiunea celorlalți vânători, oarl, 
alergând în ajutorul tovarășului lor, văcjură 
cu groză pe urs cum cu furiă strîngea în 
brațe și mușca ou gura pe nefericitul Ni
oolae, oare părea a fi un oadavru. Ou 2 
glfințe ei răușiră a omorî bestia sălbatică 
și ou mare greutate a sofite din ghiarele 
înțepenite ale ursului pe tovarășul lor, oare 
nu mai da nici un semn de viață. Grav 
rănit, ou fisele sdrobite, Nioolae I. Moisioă 
se află astăcjl în căutarea spitalului rural 
„Nifon", unde grațiă îngrijirilor medioale 
ce i-se dă, se speră a i-se salva viața.

Crima oribilă a unui tată. O calfă 
de cismar, anume Zedlacik din Viena, șl-a 
asasinat pe cei patru oopii ai săi, tăind 
gâtul la doi din ei, fir celorlalți doi sfă- 
rîmându-le capul cu un drug de fier. Apoi 
el șl-a spintecat pântecele cu lovituri de 
cuțit. Copiii au murit, fir Zedlacik se află 
pe mfirte. S’a oonstatat, că oismarul Zed
lacik e nebun.

„Liga pentru îmbrăcămintea ra
țională". Intr’una din cjilele aoestea pe o 
stradă a Londrei lumea a văcjut ceva unic 
în felul său pănă aoum. O mulțime de 
dfimne și domnișfire, tinere și bătrâne, 
grase și mai slăbuțe, frumfise și mai urîte 
purtând pantaloni „zuavl". Damele mer
geau la adunarea generală a „Ligei pen
tru îmbrăcămintea rațională14. Aofistă Ligă 
e o sooietate, care are de soop reformarea 
costumului femeesc; ea vrfi să arate lumei, 
că femeia englesă nu numai oă e cultă, dfir 
de fapt portă și pantaloni. După-oe au 
vorbit vre-o doi-spre-cjece oratori, domni și 
dame, adunarea generală a „Ligei pentru 
îmbrăcămintea rațională" au luat unanim 
mai multe deoisiunl, condamnând roohia fe- 
mefiscă, care, s’a flis, e causa atâtor ne
norociri și una din pedeoile cele mai mari 
în oalea progresului.

Teatru german. Direcțiunea teatru
lui german anunță publioului brașovean, oă 
dela 7 Deoemvrie st. n. va da 6 represen- 
tațiunl de operete. Cele 8 representațiunl 
restante din abonamentul present, se vor 
da ulterior după oarneval, când întrega 
societate teatrală se va strămuta la Bra
șov. Acei abonențl, oarl nu vor fi învoițl 
ou aofistă schimbare, pot ași ridica suma 
pentru representațiunile teatrale, restante 
la oassa teatrului, dela d-1 oassier G. 
Hedwig.

Spargere CU furt. Nisoe răufăcători 
au întrat în oancelaria oomunei Dan din 
comitatul Caraș-Severin, spărgând oassa și 
furând 1770 corfine dare oomunală. De 
acest fapt este bănuit primarul comunal și 
unul dintre jurați.

Colectă pentru Breșei. In 15 Noem- 
vrie anarchiștii din New-York au voit să 
arangeze o mare petreoere, al oărei venit 
ourat l’au destinat regicidului Breșei, adecă 
familiei aoestuia. Poliția însă a oprit pe- 
treoerea. Comitetul arangiator s’a adresat 
telegrafio cătră soția și familia lui Breșei, 
oferindu-i sumele deja intrate. Soția lui 
Breșei însă a respins ofertul ou indignare, 

condamnând pe toți cei de-un prinoipiuou 
fostul ei bărbat.

Avis. Hotelul „BucurescI" din loc 
trecând în arenda d-lui Izso Reiss, d-sa 
aduce la cunoscința publioului, că mâne, 
Marți, în 27 1. c, se va face desohiderea 
otelului. Amănunte a-se vedfi pe pag. 4.

IDin. 1-m.m.e.
— Rețfiua căilor ferate a Statelor- 

Unite este aproximativ de 20 mii de mile, 
pe Jăngă cari mai sunt drumurile cu oai 
de 500 mile.

— In Francia s’au tipărit în anul tre- 
out 13,123 opuri nouă literare.

— In Scoția s’au pescuit în anul 
acesta heringi în preț de un milion și ju
mătate dolari, cum în rari aul s’a mai în
tâmplat.

— Chinesii purtau haine de mătasă 
încă cu 4500 ani înainte de asta.

— In deoursul anului trecut s’a im
portat în Europa șampaniă de trei milifine 
și jumătate dolari.

— Cel mai veohitî edificiu al orașu
lui american New-York este biserica s-lui 
Paul, care se află la oolțul stradelor Bro- 
advay și Tulton. Ea s’a clădit în 1766, va 
să cu 10 ani mai înainte de neatâr
nare.

— In Anglia se luerfiză pe an 300 
milifine de yartjl țăsătură.

— Cea mai mare massă de apă, care 
nu în mare curge, este Jacul Caspic, a că
ruia dimensiune este de 180 mii mile.

— Opiul a înoeput a se produoe în 
China numai ou 70 ani înainte de asta.

— In Anglia circulă 20,000 de trenuri 
pe <ji.

— In Mexico se află o șefilă de lemn, 
care s’a construit din 250,000 de copaci.

— Intr'o biserică de marinari din 
San-Francisco după servi ciul divin seservesoe 
oeaiii marinarilor participanțl.

— Armata regulată a Statelor-Unite 
consta în anul 1804 din 3287 bărbați, în 
1844 din 8573 și în 1861 din 16.422.

— Contingentul de paoe al armatei 
rusesol este de 896,000, fir oontingentul de 
răsboiiî de 3 și */2 milifine.

— Productul de lână al Statelor- 
Unite a valorat în anul trecut 350 milifine 
dolari.

NECROLOG. Subscrișii cu inimă frântă 
de durere aduc la ounoscință, cumoă prea 
iubita soțiă, fisă și nepfită Emilia Ra- 
monezai nasc. Nemeș, după un morb înde
lungat, provăflută cu SS. Sacramente în 24 
1. o. d. a. la 5 fire în al 25-lea an al vieții 
și 2-lea al căsătoriei, sl-a dat blândul sufiet 
Creatorului. Osămintele defunctei se vor 
astruca la 26 1. o. în oimiterul gr cat. diu 
Gherla, fir st. liturgie se va celebra la 27 
1. c. în biserica gr. oat. din Candia.

Fie-i țărîna ușfiră și memoria binecu
vântată !

Gherla, în 24 Nov. 1900.
Dr. Vasiliu Ramonozai advocat oa soț, 

Nemeș jude reg. în pens, ca tată. Văd Ana 
Filipan născ. Silași ca mamă bătrână.

Bl* 'a 1' 12 ii S Bt.
Petru cel Mare și Mencicoff. Țarul 

Petru era într’o di indispus; a dat deci or
dine soldatului, care sta de pază la ușa ca
binetului, să nu lase pe nimeni înăuntru.

Generalul Mencicoflf, prietin personal 
cu Țarul și oel dintâiâ. fruntaș al imperiu
lui, vine și vrfi să între la Țar. El întră 
tot-d’a-una fără a fi anunțat. Acum însă 
soldatul îl opresoe.

— Ești nebun ? c|ice el.
— Nu sunt, răspunde soldatul. Am 

ordin să nu las pe nimeni la Țar.
— Dăr eu sunt Mencicoflf, pot să întru 

când vrfiu.
— De geabă, generale! N’ai să întri. 

Generalul era cu bioiușca în mână. Furios 
el isbesce pe obrazul soldatului eu biciușca. 
Sângele a țîșnit,

— Poți să me bați, generale. N’ai să 
întri.

Mencicoflf vrfi să între, soldatul îl 
opresce; ei se înhață, se isbesc, se luptă.

— Țarul ese atunci, atras de sgomot.

— Ce-i aid? întreba el văzând pe sol
dat și pe general ținându-se de gât.

— Mișelul ăsta îndrăsnesce bă oprfis- 
oă pe Menciooflf de-a întră la tine.

Petru s’a uitat crunt la soldat. S'a 
întors apoi, intrând ou Mencicoflf în cabinet. 
Au stat mult de vorbă. Când a eșit gene
ralul, Țarul l’a petrecut. La ușă, Țarul 
i<* biciușca din mâna generalului și o dă 
soldatului.

— Ei băete? Cârpesce acuma pe ge
neralul de aci.

Mencicoflf rămâne uimit. Petru nu 
glumea.

— Pe mine?
— Pe tine! Tu de ce l’ai lovit? Avea 

ordin să nu te lase înăuntru,
— Dfir cum să mă lovfiscă? Un sol

dat de rând, pe un general. ... ?
— El e oăpitan, generale... .
— Și-apol? Eu sunt general....
— Lovesce’l colonele, cjise Petru cătră 

soldat.
— Lovesce, colonele! cjis® Mencicoflf 

aprins de mâuiă și plecând obrajii. Lovesce, 
colonele, oăol de mai întârziezl, Țarul te 
numesce general... .

Și soldatul a lovit și din aoel moment 
a rămas colonel.

Literatură.
Antropomorfisme și Antiantro- 

pomorfisme în limba română de Nicolae 
Salică. In limba nfistră scrierile de felul 
acesta sunt rare și scrierea aefista a d-lui 
profesor la gimnasiul român din loc Nic. 
Sulioă se distinge nu numai prin oonținu- 
tul său bogat și sistematic, prelucrat după 
stricta metodă sciențifioă, ci și prin limba- 
giu său scris la înțelesul tuturor Autorul 
e cunoscut și din scrierile sale folklorice- 
filologice de pănă aoum. Cartea ce anun
țăm acum, se pfite procura dela Tipografia 
A. Mureșianu cu 40 cr. sfiu 80 bani (plus 
5 bani porto).

❖

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

*

Noțiuni de Economia Pitelor, 
prețifisa scriere economioă a d-lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia cu 137 ilustra- 
țiunl și 224 pag. Opul acesta nu se ocupă 
numai ou vitele, ei cu tot oe privesce o 
bună gospodăriă, începând dela boi, cai, 
oi, capre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă puih de găină, gâscă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrfiză, cari 
sunt mai bune eto. Acest op economic sons 
cu multă cunoscință de causă și ffirte bo
gat în cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de ministerial român al cultelor 
și instrucțiunei publice peutru sofile’e și 
pentru bibloteoile poporale. Se pfite procura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu" cu 2 cor. 
plus 10 bani porto.)

*

Din „Cura de apa* ed. IV, apărută 
de curând, se pot procura esemplare și 
dela Tip. „A. Mureșianu" cu 3 cor. plus 
20 bani porto. Legată în sefirță și cu es- 
terior plăout 4 cor. plus 30 b. porto. Cui a 
lui Kneipp e cunoscută în totă lumea șt 
scrierile sale cu prețifisele povețe igienice 
ar trebui sâ se afle în totă familia, precum 
și în bibliotecile poporale, căci țăranii p t 
profita mai mult de ele. Opul cuprinde 
peste 600 pag, și are o scală alfabetică a 
tuturor bolelor și povețelor de cari se trac- 
tfiză în op, în numâr cam de 2200.

Proprietar: Dr. Âurel Mureșianu.

Pedactor responsabil: Gregoeiu
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din Brașov, 

se pot procura următbrele cărți:

Scrieri istorice.

memorii din 1849—49 de Vas. 
Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr.)

„Țera nostră*. Descrierea părților 
Ardealului dela Mureș spre miadă-cjiși valea 
Mureșului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atât de călduros 
aprețiată de întrâga diaristică română. Ou 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui se lipsescă. Prețul 1 fi. (ou posta 
1 fi. 10 cr).

„Pintea Vitezul*, tradițiunl, le
gende și schițe istorice, de loan Pop-Re- 
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. In ea se ouprind forte inte
resante tradițiunl și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Itomânul in sat și la 6ste* 
Aoesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, ounoseutui și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 or.

„Colonel David baron Urs de Mar
ginii la Solferino și Lissa“, interesanta 
și eminenta conferență, ce a ținut’o d-nul 
colonel c. și r. Francisc Rieger anul trecut 
în reuniunile militare dela Brașov și Sibiiu. 
Broșura conține și două portrete bine reu
șite ale baronului Urs, unul din anii de 
mai înainte, când încă era major, âr altul 
din timpul mai recent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum ș> ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (plus 
3 cr. porto.)

„ lie fleac luni fugitive* la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Laszlo întitulat „Azs 
olah nyelv es nemzet megalakulâsa11, ăcrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani.

„ David Almășianu*, schițe biografice 
de Ioan Popea. Broșura acâsta, presentă și 
multe momente de însemnătate istorică 
Prețul 30 cr. (cu posta 33 or.)

„Povestea unei cordne de oțel*, 
G. Coșbuc. In istoria acâsta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e provădută cu nu
merose portrete și ilustrațiuni. Preț. 75 cr. 
(cu posta 80 cr.)

„Resboiul pentru neatemae, de 
George Coșbuc*, o carte nu numai cât se 
pote de interesantă, bine scrisă și atrăgătore, 
dâr tot-odată și cea mai eftină între căr 
țile românescl, apărute pănă acum. Un esem- 
plar în format mare 8° de 283 pagine numai 
50 cr. (porto 55 cr.).

Istoria lumii, „tălmăoită de preotul 
Constantin Morariu din cartea nemțâscă a 
D-rului Th. B. "Welter. Partea I și II, fiă- 
carei parte câte cu 50 cr. țcu porto 55 or.

Zarandul și m/unții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere de Silvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiuni și o schiță. E o 
carte tot atât de prețidsă și rară în felul 
său, ca și cea dintâiîi. Recomandăm și acăstă 
oarte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunoscă 
țâra și nemul lor. Prețul 1 fi. (cu posta 1 
fi. 5 cr).

*

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
cărților de mai jos, cari se vând cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
Cum s’au vendut pănă acum.

1) Lascar Viorescu, O ic6nă a Mol
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acâstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 cor., cum s’a 
vândut pănă acum, este acjl numai 2 cor. 
(-ț- 30 bani porto.)

2) Poesii de Veronica Micle, regretata 
nostră poetă. Conține 144 pag. In loc de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob, 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-]- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sco- 
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de I). lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-}- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor) de 
M. C. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. In loo 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-|- 10 b. porto.)

7) „ Vrei se te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seridse și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-(- 5 b. porto).

Cursul la bursa din Viena.
Din 24 Novembre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%....................115.—
Renta de corone ung. 4%. . . • 90.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 119.50
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4,/2°/0 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.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.—
Renta de argint austr...........................98.45
Renta de hârtie austr...........................97.90
Renta de aur austr..............................115.40
Losurl 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.—
Napoleondorî.......................................... 19.19
Mărci imperiale germane ... . 117.70
London vista.................................... 240.65
Paris vista...........................................95.85
Rente de corone austr. 4% • • • 98.30
Note italiene....................................... 5g.9O

Cursul pieței ESrașov.
Din 26 Novembre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

117.60 Vând. 117.68
10.70 Vând. —

100.— Vând. 101.—

18.88 Vând. 18.96
18.70 Vând. 18.80
19.12 Vând. 19.17
11.20 Vând. 11.30

127.— Vând. __ t___

§ AVIS. q
2 Am deschis ® 
§ Salonul de frisat. § 
0 Bntirarea lângă Res- 0 0 taurantnl Oabel. ®

o Fischler J-g

After».

PO JW[ A ® A. veritabilă englesă 
pentru 

oowmra celei și sap mul „Borai" 
al Doctorului fiosif îiriegl 

libere de orl-ce 
substanțe oprite 
seu stricăciâse. 
Ofer» cel mai 
bun mijloc de

Before , curățire a pielei.
Un burcănel de pomadă cu un săpun Borax 

se trimite pentru 3 corone 30 flier, 
după primirea prețului.

Chief-Office 48, Brixtoii-M, Londonsw.
Asignațiile poștale să se adreseze Ia: 

Ajotlieker A. Thierry’s Baisam-Faw 
în Pregrada bei Roliitsch-Sauerbruun.

Cumpărătorilor en gros li-se dă rabat conv.

ANOCIHRI 
imserțioi și reclame) 

SîiSîî a se adresa siehscriesi 
ffidministratiuziis. in cașul pu- 
blâoărîs unui anuncsu mas rcaulft 
de odaO se face scădenuesaâ, 
.lap’e cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ors.

Administr. «Gazetei Trans/

Hala de bere a lui Gabel-
Am onore a face cunoscut On. public, că am închis Hala de 

bere ce am avut în Tergul boilor nr. 2.
Tot-odată fac cunoscut On. public, că am luat în arendă dela 

casa de păstrare din Brașov

Restaurația Redoute,
din casa cea nouă de Concerte, și voiă deschide la 8 Ianuarie 
I9OI cu vendarea de

Bere Lager (Alt Pilsenetzer)
renumită și plăcută.

Aducând mulțumirile mele On. public pentru încrederea cu care 
am fost onorat până acum, me rog și în viitor a me sprijini în între
prinderea cea nouă.

Cu t6tă stima
O-. O-anoel-

Avis de deschidere!
Am on6re a aduce la cunoscința On. public, că am deschis în

Hotelul „Bucarest“
de nou arendat și renovat prin mine o

sală de mâncare, 
a cărei deschidere oficidsă va fl Sffîarți sera în 27 Novembre 
prin concursul capelei naționale a lui Cos ti Gălușcă.

M6 voii! nisui într’acolo, ca prin mâncări gustâse, Vinuri es- 
celente proprii, prețuri moderate și serviciu prompt, se câștig deplina 
mulțămire a știm, mei âspețl.

Recomand și abonamente cu prețuri ieftine în și afară de casa." 
Rugându-mă a fi onorat cu presența unui On. public cât mai nu

meros, me recomand cu t6tă stima
Izso Reiss,

hotelier.

|A. Mureșianu ISrașev, Tcrgwi ismSm Mr. SO.
& Acest stabiliment este provedut cu cele mai 
© bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
||) felul de caractere de litere din cele mai moderne 
Q este pus în posițiune de a put& esecuta ori-ce 

'comande cu promptitudine și acurateța, precum:
Ă,î si
i
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
": vwu: —

O IMPRIMATE ARTISTICE 
m'-? ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-A.TTTTE.

FOI PERIODICE.
BILETE l»E VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAltiELESAHTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

a* r.virași.

REGISTRE și IMPRIMATE
pentru tote speciile de serviciuri.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

i/n Iotă măzi/m&a-

wra «mm: 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.

prețurI-curente și diverse
BILETE DE INMORMENTARI.

se primesc în biuroul

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

fe


