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Apărarea îdeeî de dreptate.
Primirea, ce i-s’a făcut preșe

dintelui Kriiger în capitala Franciei, 
a întrecut tdte așteptările. Popora- 
țiunea Parisului l’a îmbrățișat cu o 
căldură și c’un entusiasm, ce nu se 
pbte descrie. T6te păturile ei, dela 
lucrătorul de rend pănă la damele 
și domnii din societatea cea mai 
alâsă, au emulat în manifestarea în- 
suflețirei lor.

Vor fi avend fără ’ndoelă Fran
cezii și resdne politice, carî îi fac să 
simpatiseze în mod demonstrativ 
pentru Buri și causa lor. Dăr nu 
trebue se uităm, că peste tote con
siderați unile de felul acesta este tră
sătura caracterului generos, ce l’a 
dovedit din .vechime poporul frances 
simpatisând cu causa generală a li
bertății și a dreptății, care s’a ma
nifestat și de astă-dată și a ridicat 
însuflețirea generală la cea mai înaltă 
potență.

De aici vine, că primirea, ce s’a 
făcut bătrânului președinte al repu- 
blicei sud-africane, cutropită de pu
terea covîrșitore a Englesilor, a avut 
în total mai mult un caracter spon- 
taneu. S’au au4it, ce-i drept, în mij
locul entusiasmului și strigăte de 
„jos Englesii!11, cart icl-colo contur
bau armonia aclamărilor la adresa 
lui Kriiger și a Burilor. Pe lângă 
urările pentru Kriiger și pentru Buri, 
s’au aucjit înse și strigăte constante și 
puternice de „Trăăscă libertatea!“

Președintele consiliului muni
cipal salutând pe Kruger i-a cfl9 : 
„Dorințele nbstre te însoțesc în acest 
moment, când te întrepui pentru 
causa D-tale îuaintea întregei lumi; 
acăsta este totul ce putem face. 
Sunt momente în cari consciința 
poporelor se ridică: ea va vorbi.“ 
Kriiger însuși, răspunzând, a ținut se 
accentueze, că Parisul, acest mare 
oraș al lumei, a stat tot-dăuna în 
rândurile cele dintâi când a fost 
vorba de a-se apăra ideile dreptului 
și ale dreptății. Er cătră președin
tele consiliului general al Senei el 

a c|is: „Sunt mândru, că am venit 
la Paris, unde găsesc atâta zel 
pentru causa dreptății“.

Firesce că bătrânul președinte 
transvaalian atât de mult încercat 
de sorte, se gândesce mereu cum ar 
pută se câștige în Europa un spri
jin pentru causa sa. Nu face el acesta 
călătoriă pentru ca să fia purtat în 
triumf de cei-ce au urmărit și ur
măresc cu simpatiă luptele Burilor 
în contra brutalității celui mai tare 
și în contra nedreptății sârtei lor, ci 
el caută un ajutor, care se ferescă 
republica condusă de el de totala 
peire.

Scie însă și Kriiger ca și cei-ce 
i-au făcut primirea acăsta strălucită, 
că de-ocamdată Burilor nu li-se pbte 
da decât un sprijin moral. Nu cu 
fapte, ci numai cu dorințe pot fi 
mângâi ați.

Este neîndestuJătbre acâstă mân- 
găere, dâr totuși este o mângăere, 
care face să nu se nimicâscă tbte 
speranțele în viitor și cei nedreptă
țiți se nu piârdă credința, că odată 
sortea lor se va pută schimba încă 
spre mai bine.

De-odată cu Francesii simpati- 
sâză pentru causa drâptă a Burilor, 
pbte încă în mai mare măsură, și 
Germanii și tbte popbrele culte, cele 
mari și mai cu sâmă cele mici, cart 
văd cu grbză cum se decreteză ni
micirea. independeuței și a libertății 
unui popor mic, pe motiv, că așa 
ar pretinde interesele unui puter
nic imperiu.

Manifestarea generală a simpa
tiilor pentru causa drâptă a Burilor 
este așa-der și în stadiul de față al 
doririlor platonice de-o importanță 
fbrte mare pentru causa libertății 
popbrelor în genere. Căci așa e 
mersul lumii; odinibră cine ar fi 
mai ținut sâmă, că în fundul Africei 
se atentâză la libertatea și la esis- 
tența unui popor harnic și vrednic 
de independența sa. Astăc|i s’au 
schimbat lucrurile, grațiă și progre
sului mijlocelor de comunicațiune.

Nu numai Parisul, ci totă Eu
ropa a privit cu sentimente pasio
nate lupta eroică și desperată a Bu
rilor. Este dâr o mângăere pentru 
tbte popbrele și statele mici, cari 
sunt espuse lăcomiei statelor mart 
și puternice, că causa drâptă a po
porului bur se bucură în așa mare 
măsură de simpatiile lumei civili- 
sate.

Considerațiunile politice pot se 
împiedece d’ocamdată o reală părti
nire prin fapte a acestei cause, dâr 
este un pas mare făcut înainte, că 
cel puțin dorințele generale sunt în 
favorul celor nedreptățiți.

Aceste dorințe, odată bine sta
bilite și înrădăcinate în consciința 
popbrelor sunt o garanță, că într’o 
Zi ele se vor putâ preface și în 
fapte.

Lupta electorală în Bucovina. 
Lupta alegerilor în Bucovina se pârtă pe 
viață și morte. După info rmațiunile, ce le 
are „Deșteptarea? din Cernăuți, frații noștri 
români oredinoioșl drapelului național se 
țin bărbătesoe aprâpe în tâte distriotele, ou 
tâte nelegiuirile și violențele organelor gu
vernului looal.

In Costina partidul poporal național 
a avut să supârte o luptă grea, alegătorii 
au fost estraordinar terorisațl, oel mai mulțl 
n'au fost lăsețfsă voteze pentru electorii, pe 
cari îl voiau. In Buninț aceleași nelegiuiri: 
tot așa în Bosancl, Bănită moldoventfsca, Opri- 
șeni, Urdești etc. In Fundul-Moldovei ale
gerile au reușit fbrte bine, aleși fiind nu
mai bărbați de ai partidului poporal nați
onal. In Capucodrului alegerile au eșit după 
cum au dorit Românii de bine. In Broscăuți 
a învins ou desăvârșire partidul poporal na
țional. In Milovenl au biruit Românii de 
omeniă în contra tuturor opintirilor dușma
nilor. In Crasna tot așa. Au fost aleși nu
mai omeni ai partidului poporal național.

Autonomia Bosniei și Herțogovi- 
nei. O telegramă din Petersburg anunță, 
oă (jiarul ruseso „Novoje Vremja“ publică 
soirea, că Kallay, ministrul comun de fi
nanțe tratâză spre a da Bosniei și Herțe- 

govinei un fel de autonomiă. Soirea aoâsta 
au adus’o și (fiarele din monarchiă în le
gătură ou oălătoria oe o faoe Kallay prin 
provinciile ocupate.

România și Bulgarii.
(Vooea unui patriot 'bulgar.)

In momentele când procesul complo
turilor a resuscitat din nou oestiunea des
pre reounosoința, ce o datoresc Bulgarii Ro
mâniei pentru marile și nenumăratele bine
faceri primite dela acâsta, — este de mare 
interes, o sorisore caracteristică a distin
sului patriot bulgar și președinte al Sobra- 
niei, Zaharia Stoianoff, scrisă în anul 1889 
6 Septemvre Ia Paris și publicată în „Te
legraful Românu oe apărea pe atunci în 
Buourescî. Acâstă sorisâre, ce-o publică 
acum „Universul“, este de următorul cu
prins :

Amicilor,
Nu esistă un singur Bulgar mai mult 

sâu mai puțin inteligent, care n’ar fi oăloat 
pământul României și nu s’ar fi folosit de 
ospitalitatea frățăsoă a Românilor. într’o 
epocă de o jumătate secol, într’o epooă 
grdznioă și nâgră pentru noi, privirea po
porului bulgar a fost pururea țintită asu
pra malului stâng al Dunării. Tot oe e 
onest și nobil, tot oe avea vr'o inițiativă 
și fu cuprins de ideia de a salva patria sa 
nenorocită, tot oe n’a putut trăi și respira 
în Bulgaria robită, lucra și trăia în sfânta 
Româniă. i'Iml aduc aminte, preoum îșl 
aduo aminte toți amioii mei, oă cuvintele : 
România, Buourescî, Giurgiîi, Ploesol, Bră
ila, Galați și așa mai departe, au fostpen- 
tru noi ouvinte sfinte și egale ou cuvintele 
din sf. scriptură. Când vre-unul din pa- 
trioții noștri, prigonit crud de guvernul 
otoman, scăpa în fine din ghiarele străinu
lui neîndurător, el găsea refugiul într’un 
oraș al României.

Da, fraților Români, pământul vostru 
a fost pentru noi pământul făgăduit.

La înoeputul renascerei nâstre națio
nale, cele dintâifi vool, oarl ne treziră din 
somnul robiei s’au aucjit din România.

Țâra vâstră a fost pentru noi fooarul 
luminat al libertății, speranța în viața nouă 
la progres. Deși vasali puternicilor Sultani 
Românii au îndurat, ba chiar au patronat 
organisarea comitetelor revoluționare, au
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Curier Parisian.
I. Esposiția din (900.

Miile de globuri electrice, oarl ilumi- 
Dau turnul Eiffel se stinseră de-odată. In 
looul mării de lumină ochiul abia mai putea 
destinge prin văzduhul întunecat scheletul 
colosului de pe câmpul lui Marte. O fla
cără... și o detunătură puternioă urmând’o 
imediat... peste oât-va timp același luoru 
se repetă. Două pușoăturl de tunuri din 
vârful turnului... âtă cum i-s’a cântat „VecI- 
nioa pomenire!“ aoeleia, a cărei nume 
vreme de o jumătate de an o rostea mio 
și mare pe tâtă întinderea pământului: 
Esposiției.

Și minune ! Ploia care se vărsa neoon- 
enit de cum se întunecase, se opresce de

odată. Stelele îșl fac loo printre nori cu
nosc să mai vadă odată minunea veacu
lui... Tâte palatele, cari se arătaseră pentru 

cea din urmă oră iluminate, aoum și-au 
stine luminile, noptea se lasă încet-înoet 
oa o cortină peste actul din urmă a mare
lui spectacol.

Acolo, pe unde 50 de miliâne de 
âmenl adunați din tote părțile lumii au 
trecut, n’a mai rămas țipenie; astăcjl ace
leași brațe, cari au ridicat măestrele palate, 
au ciocanul în mână, gata să dărîme.

Astfel să stingea cetatea minunelor, 
locul petreoerii... și Parisianul ostenit pri- 
vesce cu regret mortea oopilului său des- 
mierdat.

Bîlciul lumii s’a închis.

Bîloiul lumii! Intr’aievăr a fost un 
bîlciti acesta. Acum de oând avem drum 
de fier și electricitate, tîrgurile de țâră cu 
rostul lor medieval au ajuns în agonie. Că
ruțele adunau pe moșii noștri ou greu dela 
o distanță de câte-va poște la un iarma- 
roo, astăcjl trenul te aduoe sburând din 
părțile, pe cari Romanii le numiau „sfîrși- 
tul lumii" în oentrul oulturei: Paris. Es- 
posiția a fost un bîlciti al lumei, cu „pa- 

rarame“ bune și prâste, cu strigăte, clopo
ței și petreceri. Dâr a fost mai mult de
cât atât. Ea a adunat pe un petec de 
pământ de un ohilometru pătrat tot oe ge
niul omenimei a creat mai bun în orl-oe 
ramură a vieței. A fost o esposiția univer
sală, la care universul s’a adunat, la oare 
au venit 50 de miliâne de ourioșl în timp'de 
7 luni, oa să vadă unde a ajuns omul la 
sfîrșitul veacului al nouă spre-cjeoilea.

Fost’a esposiția reușită ? Etă o între
bare la care se dau fel de fel de răspun
suri. Cei ce au văcjut’o pe cea de aoum 
un-spre-c]ece ani spun, că acâsta a fost mai 
măjestâsă, aceea a fost mai reușită.

Și într’adevăr orl-oine șl-a rătăcit pașii 
pe țărmurii Senei dela pârta monumen
tală prin Trocadero, a rămas uimit, orbit 
de majestatea și frumsețea acestei cetăți 
— minune... și totuși în sufletul său a ră
mas o decepțiune, a rămas un gol neespli- 
cabil. Străinul a fost primit de Frances ou 
brațele deschise și totuși primirea era prea 
corectă pentru ca să pâtă fi oăldurâsă, ce
tatea, care scânteia în flaoărl și în care 

sutimile de mii bîjbăiau, era un colos rece 
aprâpe fără viață. Nu cred să esiste un 
singur visitator, care să nu fi admirat ge
nialitatea ou care d-nul Picard a arangiaț 
tâtă infinitatea aoâsta de lucruri espuse, 
oare a folosit orl-ce palmă de pământ ridi
când frumsețea esposiției. Și totuși ceea-ce 
a lipsit a fost unitatea, a fost firul ferme
cat, care să ți lege tote amănuntele, una 
de alta, care să nu te facă să-ți risipesol 
atențiunea în sute de părți, fără să-ți poți 
culege observațiile într’un întreg. A lipsit 
scânteia divină în opul acesta de munoă 
și încordare supremă. Greșâla a fost, că 
esposiția a fost prea mare. Vrând să dea 
de irite din abundanță, esposiția n’a putut 
da mh iot înohegat. Meritele ei s’au prefă
cut în defecte. Totul era astfel aranjat, în
cât trebuia să te intereseze. Matematicia
nul se opria înaintea tablourilor, filologul 
înaintea mașinilor și admira opurile acestea, 
înoepea să priceapă, ceea-ce pănă atunci 
nU-1 preocupase niol-odată. I-s’a dat flă
căruia prea multă instruoțiune, âr în sohim- 
bul ei nu s’a putut da pentru spiritul obo- 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 253.—1900.

permis lui Panovsky să pronunțe disoursu- 
rile sale înfocate, au permis lui Liuben Ga- 
raveloff tipărirea cjiarel°r „Svoboda" și 
„Nezavisimosti". Voi ați permis neastâm
păratului Botew să ne trimită „ouvântul 
refugiatului bulgar" și apoi a edita „Sva- 
mea" (stindardul), organe de publioitate, 
cari, dâoă ar fi apărut aoum în Bulgaria, 
ar fi indignat de sigur elementele din cari 
se compune tagma trădătorilor patriei nâs- 
tre mult înoercate.

Pământul vostru a hrănit pe apostolii 
libertăței bulgare, pe luptătorii uriași ai 
independenței nâstre, pe Levsky, Bencovs- 
ky, Hladj-Dumitru, Caragea, Colow, adeoă 
întregul șir al martirilor noștri, oăcjuțl apoi 
pe oâmpul sfintei lupte, morțl în ștrâng 
și prin temnițele turcescl.

Salutare dâr pământului sfânt al Ro
mâniei, fie bineouvântat!

România a fost a doua patriă pentru 
mii de martiri ai noștri.

După liberarea Bulgariei, simpatia po
porului român a rămas nemărginită pentru 
noi. La 1885, când dușmanii năvăliră sub 
zidurile Slivniței și ale Vidinului, oând am 
fost părăsiți de Europa întrâgă, atunci nu
mai în pieptul român s’a găsit o inimă 
plină de compătimire pentru noi, numai 
în parlamentul român s’a ridicat vocea pen
tru oausa drâptă a poporului bulgar.

Am fost atunci în capitala României 
și am văcjut cu ochii mei, că nenorooirile 
nostre au fost ca și ale vâstre, și oă tri
umful viotimelor nostre vă buoură, precum 
ar fi fost triumful vostru.

In cjiua nefastă de 9 August, când 
dela Nord se grămădeau nori negri asupra 
patriei nostre, când libertatea bulgară era 
gata să se ascundă prin stâncile și strîm- 
torile sălbatice ale Balcanilor, am fost în 
România. Și inima mea de patriot bulgar 
sângerândă, nu va uita ceea-oe am văcjut, 
nu va uita spectaoolul frumos ce înfățișase 
capitala României în cjiua de 17 August, 
oând în persona prințului Alexandru po
porul român întâmpină Bulgaria liberă și 
independentă.

Destinul României e frumos 1 Din Ro
mânia ne vin razele binefăoătâre ale liber
tăței, razele redeșteptărei nostre morale. 
Usurpătorii și trădătorii dela 9 August 
soiau bine simțămintele oavalerescl ale po
porului român, tocmai pentru acâsta ei se 
țineau departe de malurile Dunării române, 
și-și căutau sprijinul în puterea jandarmi
lor dela Reni.

Cu întristare și amărăciune ne gân
dim, că pănă acum n’am răsplătit cu nimic 
poporului român pentru tâte astea. In teme
lia libertăței nâstre zac osămintele fiilor 
României, âr noi nici două ouvinte de mul- 
țămire n’am pronunțat pănă acum.

SoițI âre pentru ce ?
Nu ne aousațl. Poporul bulgar și olasa 

nâstră inteligentă ou evlavie pronunță cu
vântul sfânt de „România", dâr vai! nu 
suntem încă pe pioiârele nâstre; dâoă acjl 
nu mai esistă în Bulgaria iataganul, apoi 

esistă rublele, a oăror înrîurire e mult mai 
grâznică, mult mai neîndurătâre.

Mare și solemn va fi momentul când 
două popâre veoine îșl vor întinde frățesoe 
mâna și vor încheia o alianță puternioă, 
compuind o federațiune întemeiată pe res
pectarea libertăților reciproce. Nu esistă 
absolut nici un singur motiv pentru-ca Ro
mânii și Bulgarii să nu trăiască, precum 
au trăit, într’o pace și bună înțelegere, nu 
esistă asemenea niol un motiv, ca să se mai 
repete odată răsboiul fratricid între Sârbi 
și Bulgari.

Sub domnia vostră la Belgrad și în 
coloniile bulgare din sudul Basarabiei în 
ourgerea de 30 ani a domnit libertate și a 
strălucit civilisațiune, âr aoum vai! acolo 
domnesoe un Stanovoi și cancelaria sa.

Așa dâr să trăiască poporul român, 
să trăâscă regele Carol, să trăâsoă loan 
Brătianu, numele oăruia este strîns legat 
cu emanoiparea nâstră politioă.

Zaharia Stoianoff.

Procesul asasinilor bulgari.
înainte de a treoe la ședința a 8 a, 

trebue să faoem o interoalare intregitore. 
Fiind-oă am omis pe apărătorul acusatului 
Miteff, care a vorbit încă la sfârșitul șe
dinței a 6-a după pledoaria procurorului 
general Ciooârdiă. A oerut să i-se dea oel 
dinfâiii cuvântul, fiind-oă era silit să plece 
din Bucuresol.

D. Sipsomo, apărătorul lui Nicola 
Miteff: Oere oircumstanțe atenuante pentru 
clientul său având în vedere, că aoesta a 
fost influențat de comitetul suprem maoe- 
donân.

Aduce în sprijinul oererei sale lipsa 
de oultură a lui Miteff, oare nu șl-a dat 
sâma de soopurile necinstite ale bandei 
lui Sarafoff și înșelat mai ou sâmă de pre- 
8ența în fruntea acestui oomitet a genera
lului Nioolaeff, aotual adjutant princiar a 
crecjut, că face o faptă bună și-și servesce 
patria primind saroina de a ucide pe spio
nul Fitowsky.

Ședința a opta dela 9 Noemvrie v.
Iii. Vanghelie, apărătorul aousatului 

Peteff face lungi oonsiderațiunl, voind să 
probeze, că toți aousații au lucrat sub im
boldul unei așa cjise sugestiunl, aoțiunea 
lui Sarafoff. Prin urmare, aousații n’au avut 
liberul arbitru, li-a lipsit simțul de disoer- 
nement, oare trebue să condiționeze o ao- 
țiune, spre a pute fi oonsiderată ca liberă 
și pornită din adânoa convingere a auto
rului său.

In speoial, aousatul Aehim Peteff se 
află într’o posițiune ou totul speoială. Com
plicitatea sa nu este în deajuns probată, 
prin ordonanța judelui instructor ; faptul, 
că Peteff primea o numărâsă oorespon- 
dență din Bulgaria nu este un indioiu su
ficient de oulpabilitate, și nici faptul, oă a 
scris adresele scrisorilor, pe cari Dimitroff 
le introducea la Văoăresol.

Actul de acusare mai spune, că Pe
teff a împrumutat pașaportul său lui Di
mitroff ; Peteff însă a declarat, că densul 
n’a sciut, că Dimitroff se duce la Sofia 
pentru a primi instrucțiuni relative la omo
rul lui Mihăileanu.

Nu constitue de-asemenea complici
tate nici îndemnul la crimă a lui Dimitroff 
de oătră Peteff, oăol îndemnul acestuia n’a 
fost o obsedare a oriminalului.

Dâoă s’ar admite acest punct de ve
dere, atunol se impune o altă deduoere, și 
anume, oă Sarafoff și comitetul din Sofia 
n’au avut niol o influență, oeea-ce n’ar fi 
în realitatea faptelor.

Termină, cerând ca jurații să aibă în 
vedere aceste oonsiderațiunl în verdictul 
ce vor da.

Nicolae Durma apărătorul lui Nicola 
Bogdanoff, aousat ca părtaș la complotul 
urzit în contra viețel M. S. Regelui, — în
cepe prin a deolara oă, împins de un spi
rit de obediență și de oondesoendență cătră 
președintele Curții, animat de sentimentul 
îndeplinirei datoriei și invigorat de spe
ranța că juriul va admite conclusiile sale, 
n’a putut declina onârea ce i s’a făcut d'a 
fi ales între apărători.

Făcând apoi, în trăsuri generale, 
însemnătatea operei Regelui Carol, d-1 
Durma spune, că nu se va ocupa de exis
tența său neexistența odiosului complot în 
contra vieței Suveranului, oăcl nu este che
mat să apere comitetul suprem din Sofia, 
ci se va mărgini numai a oeroeta, dâoă Bog
danoff, pe care îl apără, a participat seu 
nu la aoâstă crimă.

In legislația nostră, sunt două soiuri 
de oomploturl: oomplot pur și simplu, oare 
constă în a se lua hotărîre de ase curma 
viața, și complotul urmat de un act săvîr- 
șit seu început spre a se prepara eseouta- 
rea. Bogdanoff nu e pasibil nici de unul, 
nici de altul. In adevăr, independent de do- 
vecjile ce pretinde ministeriului public, că a 
adus, Bogdanoff n’a putut participa la oom
plot nici din punotul de vedere intelectual 
niol din punctul de vedere material. N’a 
putut participa din onnotul de vedere in
telectual, pentru-că fiind, în mod vădit, pe 
o scară de inferioritate culturală față de 
faimosul Sarafoff, el nu s’a putut sfătui ou 
aoesta. N’a putut participa din punotul de 
vedere material, pentru-oă e un infirm și 
pentru asemenea însărcinări trebueso pioiâre 
sprintene și agere.

De alt-fel, niol din dosar, niol din in
strucția orală nu resultă, oă Bogdanoff ar 
fi partioipat la complot. Ce este drept, în 
sâra de’10 Decemvrie 1899, la hotel Unirea, 
Sarafoff a propus acestuia să săvârșâscă 
monstruâsa crimă, dâr el n’a primit și s’a 
însăroinat Marcu Bosniaooff cjis ȘÎ babacico 
ișala. (viteaz invincibil)

De asemenea, nu resultă din nimio, 
oă Bogdanoff ar fi urmărit vre-odată pe 
Regele, oi Popareoff și Bosneaooff au fă
cut acâsta. Bogdanoff-nu este vinovat decât 
de faptul, oă a soiut despre oomplot și nu 
l’a denunțat, dâr aoâstă tăoere nu constitue 
culpă.

Termină cerând juriului să nu se preo
cupe de un inconscient, oa clientul său pe 
care-1 recomandă guvernului pentru espul- 
sare.

D. Președinte întrâbă, prin interpret, 
pe aousații Boiciu Ilieff, Nioola Miteff, Mitu 
Stoioeff, Christu Karambuloff și Nicola 
Bogdanoff, dâoă mai au ceva de adăugat 
întru apărarea lor.

Aousatul Boierii Ilieff ține să protes
teze pentru cele oe s’au afirmat în oursul 
desbaterilor, că ar fi. luat parte la asasina
tul lui Stambuloff.

Aousații Miteff și Stoiceff ('susțin, oă 
n’au făcut parte din comitetul suprem, ci 
numai din societatea maoedonână.

Aousatul Karambuloff oere să i-sețină 
soootâlă, oă n’a cunoscut pe nici unul din 
membrii oomitetului, decât pe Trifanoff.

Aousatul Al. Trifanoff deolară, că ad- 
vooații săi n’au spus tocmai ceea-oe for- 
mâză apărarea sa. Intr’un viu discurs, el es- 
plioă pentru oe, ou tâtă tinerețea sa, s’a 
amestecat în aoâstă asociațiune secretă și 
pentru oe mai în urmă a ajuns un trădă
tor, după oum îl numeso astăcjl toți, al 
secretelor ce i-au fost încredințate de Sa
rafoff.

Au fost, cjice Trifanoff, trei eroi ai 
Bulgariei oarl au luptat pentru indepen
dența ei. Eu am voit să imit pe eroul nos
tru Vasile Elewsky, ne soiind, că se vor 
găsi omeni cari să abuseze de sentimentele 
mele patriotioe. Când ml-a vorbit Sarafoff 
eram oa beat, nu mai aveam nici ochi să 
văcj, niol ureohl să aud. Cred, că onorata 
Curte cu jurați îmi va ținâ sâmă de des
tăinuirile pe oarl le-am făout din oausă, oă 
atunci oând am fost înohis, am ajuns la 
oonvingerea, oă comitetul maoedonân nu 
luorâză din patriotism și că poporul bulgar 
ține la pieptul său un șarpe. Am făout 
aoeste destăinuiri, spre a faoe un bine po
porului bulgar. Las la aprețiarea onoratei 
Curți dâoă merit grația sâu mila.

Aousatul Stoian Dimitroff susține din 
nou, că n’a fost pus la oale de Comitetul 
din Sofia.

Aousatul Spiru Alexoff oere iertare 
juraților pentru faptele sale.

Aousatul Peteff faoe apel laoonsciința 
juraților, oa să nu condamne la temniță pe 
un nevinovat.

Aousatul Nicola Bogdanoff nu mai 
adaugă nimio nou, deoât aoeleași protes
tări că nu scie despre urzirea complotului, 
în oare este implicat.

La ârele 3, d. președinte al curței 
deolară închise desbaterile. (Mișcare).

D. Președinte amintind juraților, că 
au de judecat un proces mare, oare va 
forma o pagină însemnată în analele justi
ției române, faoe apoi conform legei, resu- 
matul desbaterilor.

— 14 (27) Noemvrie.

Monumentul „Gloria României". In 
cjiua de 20 Noemvrie n. se va inaugura 
monumentul „Gloria României", oe se ri- 
dioă pe dealul Spirei (Bucuresol). Aoest 
monument se ridioă în amintirea luptei, oe 
au avut’o pompierii români ou Turcii pe 
dealul Spirei în 1848.

Sesiunea generală a Academiei 
Române se va desohide în cjiua. de 13 Fe
bruarie 1901.

Dar împărătesc. Majestatea Sa mo- 
narohul nostru a dat din oasseta Sa pri
vată 200 corâne, oa ajutor pentru edifi- 
oarea nonei biseriol române gr. or. din 
Ohiobiș.

Noul fișpan al Brașovului. Fâia 
guvernamentală maghiară din loo are in- 
formațiunea, că numirea lui Kiss Balint de 
fișpan al comitatului Brașov este sigură. 
Propunerea ministerială e deja înaintată 
Majestății Sale.

sit destulă odihnă, destulă distraoțiă. Și 
esposiția nu s’a ținut la Londra sâu la 
Berlin, oi la Paris și ouvântul Paris invâcă 
involuntar în mintea fiă-oăruia orașul lu
minii și a petreoerii. La Paris nu vine ni
meni, fiă ohiar și pentru esposițiă, oa să se 
instrueze numai, oi și pentru ca să se des- 
făteze, să-și petrâcă.

Etă ce i-a lipsit esposiției din 1900 
și oe avusese oea din 89. Dâr dâoă întrebi 
pe specialiști vei aucji numai despre pro
gresul arătat în 11 ani în fiă-eare seoțiă 
espusă.

** «
Acolo unde pașii mă duoeau mai 

adeseori, să ne oprim puțin. E palatul „ar
telor frumâse", o clădire de dimensiuni 
uriașe, unde au fost espuse câte-va mii de 
pânze și câte-va sute de statui. Tâte sta
tele s’au întreout să espună ce-au avut 
mai bun. Juriul a împărțit din belșug re
compensele... firesoe de multe-orl arbitrar. 
După mine „femeia cu caprele" a lui Max 
Liebermann, oare n’a luat premiu, e supe- 

riâră orl-cărui tablou, oare a luat medalia 
de aur.

Să ne oprim puțin înaintea acestor 
pânze, oăol și ele se reoglindâză mai bine 
deoât ori în unde timpul, în oare trăim, 
acest timp plin de contraste, în oare idea
listul oel mai fanatio treoe alăturea pe 
stradă de oel mai oraș materialist și de 
omul cel mai apatic și blasat. Toți trei sunt 
copiii veaoului deopotrivă. Să ne uităm ou 
atențiune la aoeste chipuri, oăol în pictură 
se desfășâră acjl oele mai admirabile ta
lente. Și deopotrivă e copil al veacului cu
tare artist cu fruntea senină și ou vederea 
limpede, și cutare desnervat cu fruntea în- 
orețită și cu vedenii de somnambul. Amân
doi redau ceea-oe văd, numai cât fiă-oare 
vede în alt-fel.

Peste 30 sâu 50 de ani, când timpul 
de luptă, în oare trăim, va fi deslușit, oând 
se va putâ sorie despre pictura la sfîrșitul 
veaoului al XIX-lea, oriticul va alerga din 
museu în museu, ca să potă vedâ pânzele 
pe oarl esposiția ni-le-a dat adunate sub 
un ooperiș.

Acjl nu putem să oriem despre pic
tura modernă, pentru-oă suntem noi înși-ne 
moderni. Totuși să încercăm să ne dăm 
puțin sâma despre oe am văcjut.

Ochiul nedeprins are să se sparie de 
varietatea ce esistă aici. Nu numai din țâră 
în țâră, dâr dela un piotor la altul distanța 
e atât de mare, încât îți spui oontrariat: 
„A vorbi aiol de o pictură modernă oă- 
lăuzită de aceleași principii e absurd !“

Și totuși nu e tocmai așa. Sunt unele 
principii comune tuturor, sunt unele cause 
esterne, oarl au influințat asupra tuturor, 
numai cât nu în mod egal. Ceea ce e mai 
presus de tâte incontestabil, e, oăavem acjl 
o mulțime de artiști de mare valâre, de-o 
originalitate euperiâră... și asta e pricina, 
oă vedem atâtea individualități păstrân- 
du-se în curentul oomun. Dâr așa a fost în 
tâte epooele de viață artistică mare. Intre 
piotorii italieni din suta XV și XVI sunt 
atâtea individualități! Atât e de deosebit 
Leonardo de Rafael, de Tițian, de Palma 
Vecchis, de Bassaro etc. etc.... numai 
oât acjl, când soim, oare a fost miecjul aoee- 

tei picturi îl vedem mai bine în pânzele 
lor și vedem mai puțin individualitatea fiă- 
oăruia. AoelașI lucru în picturile Flaman
zilor, același în oele moderne. Talente reale, 
dâr lipsite de vîojoșia individualității se 
pierd acjl neounosoute; despre opurile lor 
dibuete se va vorbi însă mult în viitor.

Că esistă într’adevăr punote oomune 
tuturor piotorilor moderni se pote ounosoe 
indirect din faptul, că trecând prin șalele 
cu tablouri te oprescl imediat înaintea unei 
pânze de Henri Martin sâu de Stuck și 
treci repede pe dinaintea tablourilor unui 
Kaulbach, Papperitz, Gabriel Max, Thu
mann sâu Couguereau, dintre cari unele 
admirabil de frumâse, dâr aparținând șoâlei 
vechi.

Să oeroăm să ne dăm sâmă de unele 
dintre aoeste punote comune întregei pio- 
turl moderne și de unele influințe esterne, 
oarl au lăsat urme în pictura modernă.

(Va urma.)
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Viriliștii români ai comitatului 
Sibiiu pe anul 1901, conform listei oficiale, 
sunt următorii: arohiepisoopul-metropolit 
loan Mețianu (Sibiiu) cu 4072 o. dare di
rectă, computată duplu pe basa ofioiului 
(primul virilist). 2) loan Popa adv. în 
Sibiiu, cu 1606 o. 36 b. (duplu pe basa di
plomei de advocat), al 8-lea. 3) Parteniu 
Coama, direotor de bancă în Sibiiu, cu 
1176 c. (duplu pe basa diplomei de ad
vocat), al 17-lea. 4) Ioan de Preda, adv. 
în Sibiiu, ou 1133 o. 82 b. (duplu) al 20-lea. 
5. Zaharie Boiu, asesor oousistorial în 
Sibiiu, cu 764 o. 78 b. (duplu pe basa po- 
siției de preot), al 43-lea. 6) Dr. Ștefan 
Păcurariu, adv. în Sibiiu, cu 774 o. 92 b. 
(duplu) al 48-lea. 7) Dr. Octavian Russu, 
adv. în Sibiiu, cu 698 o. 40 b. (duplu) al 
561ea. 8) loan .Maoellariu, proprietar în 
Merourea, ou 649 o. 86 b. (duplu pe basa 
diplomei de jude), al 60-!ea. 9) loan Ră- 
•cuoiu, proprietar în Săliște, ou 612 c. 38 f. 
al 65-lea. 10) Alexandru Lebu, privatier în 
Sibiiu, cu 586 e. 91 b. al 69-lea. 11) Dr. 
Avram ’Tinou, adv. în Sibiiu, cu 516 ol 
40 b. (duplu) al 91-lea. 12) Irimie Danoăș, 
comerciant în ReșinarI, cu 500 o. 25 b. a. 
96-lea. 13) Dr. loan Nemeș, adv. în Sibiiu, 
ou 484 o. 24 b. (duplu) al 100-lea. 14)
loan Bozdoe, comerciant de lemne în Veș- 
tem, cu 465 o. 02 b. al 107-lea 15) Nioolae 
Vidrigin, oomerciant de făină în Sibiiu, cu 
451 o. 04 b. al 110-lea. 16) Petru Imbăruș, 
agrioultor în Sibiiu, ou 452 o. 37 b. ai 
116-lea. 17) Petru Comșa, comerciant în
Săliște, cu 431 o. 54 b. al 121-lea. 18)
Teodor Popesou, oomerciant în Sibiiu, cu 
425 o. al 122-lea 19) loan Dregan, notar 
public în Sebeșul-săseso, ou 421 o. 08 b. 
al 126-lea. 20) Onoriu Tilea, inginer de 
comasară în Sibiiu, cu 394 o. (duplu pe 
basa diplomei de inginer), al 132-lea 21) 
Sava Văoariu, cojocar în Sibiiu, cu 371 o. 
92 b. al 139-lea și 22) loan Maxim Vulo, 
proprietar în Pianul-de-sus, cu 356 o. 46 
b. al 144-lea. Suplenți: 1) loan Vișia, pri
vatier în Sibiiu, ou 322 o. 94 b. al 17-lea 
și 2) loan Banoiu lui Stan, arendator în 
Săliște, ou 316 o. 83 b. al 18-lea.

Intre 146 viriliștl ordinari sunt deci 
22 Români, âr între 34 suplenți sunt 2 
Români.

Dar principesei Elisabeta. Si. Sinod 
al României pregătesce pentru anul viitor 
o nouă carte de rugăoiunl legată în aur, 
ce se va oferi prinoipesei Elisabeta ou pri- 
legiul împlinirei a 7 ani. Acesta carte va 
fi tot așa de frumdsă ca și aceea, care s’a 
oferit mioului principe Carol. Cartea va fi 
legată și aurită la Viena.

Tesaurul dela Petrosa. D 1 Gr. To- 
oileseu se află de present la Paris pentru 
a aduoe de acolo la BucurescI tesaurul 
dela Petrosa (cloșca ou pui de aur) care a 
fost espusă ou ocasia esposiției universale 
din Paris.

Un atentat contra fiiului Iui Mi- 
llăileanu. D-na Mihăileanu, sofia martirului 
Mihăileanu s’a presentat — anunță ^Uni
versul", — Luni la polițiă și a reclamat, 
că alaltă-sâră, Duminecă, fiul d-sale tînărul 
Mihăileanu era să fiă victima unui odios 
atentat. El a fost urmărit de un Bulgar, 
oare avea în mână o ghiogă țintuită și la 
un moment dat a voit să-l omdre lovindn-1 
în cap. Grație agilităței sale, tînărul Mi
hăileanu s’a ferit de lovitura de ciomag și 
astfel scăpă cu viață. Șeful siguranței a 
rugat pe d-na Mihăileanu să trdoă a<]I pe 
la polițiă, împreună ou fiul d-sale, oa să 
dea esplicațiunl.

Inaugurarea Academiei de musică 
Duminecă, percum seim, la drele 10 dim. 
s’a inaugurat Academia de musică și tea
trul popular, în localul său din str. Vestei. 
S’a oficiat mai întâii! un servioiîi divin de 
oătră P. S. Sa archiereu Nifon Ploeșteanu, 
vioarul Metropoliei Au asistat la acâstă 
solemnitate d-1 C. Arion, ministrul instruo- 
țiunei publice, membrii comitetului Aoa- 
demiei de musică și un număros public. 
D-1 George Angelescu, președintele Aca
demiei de musică, a ținut un discurs, ară
tând soopul, precum și ideia, care a dat 
Dascere aoestei instituțiunl. D-1 ministru al 
instituțiunei publice a răspuns după aoeea 
cjicend, că se simte fdrte mulțumit, că a 
putut să asiste la aoest festival și că aoăsta 
instrucțiune nu pdte face concurență insti- 
tuțiunilor similare ale statului, oi dimpo
trivă, le va oompleota. La urmă a fost o 
audițiune de deolamațiune. Un elev de 14 
ani a rostit un frumos monolog. D-ra Ame

lia Bulhaltzer a Țis „Cântărâța" și tînărul 
Gostilian monologul „Cordna".

Secția BucurescI a Ligei a ținut 
Duminecă după amiacjl adunare, în oare 
s’a ales comitetul seoțiunei. Votarea a du
rat trei dre. La S’A s’a deschis sorutiniul. 
Au fost proolamațl aleși d-nii: Sava Șomă- 
nesou, Gr. S. Boambă, It-ool. Teodorin, N. 
Căsăoesou, col. Bădulescu, M. Rahtivan, 
Gr. Alesandresou, I. T. Ghica, V. D. Păun 
și I. Clinciu. Vineri comitetul va fi oonvo- 
oat pentru a prooede la alegerea președin
telui. Perebna desemnată ca președinte al 
secției BuourescI este d-1 Sava Șomănescu.

Un ordin strict. Ministrul ungureso 
de interne a dat un ordin, în virtutea oă- 
ruia pe viitor, fără arătarea ooncesiunei mi
nisteriale, directorii de teatre în provinciă 
să nu mai pdtă da representațiiși niol dela 
autoritățile looale respective să nu mai 
pdtă căpăta concesiune pentru represen- 
tațiunl.

Fabrici de zaliar în Persia. După 
raportul oonsulului austro-ungar din Kal- 
cuta, în Persia se proieotâză înființarea de 
fabriol de zahar și de rafinarea zahărului. 
Sfeolele se vor produce în oâmpul din apro
pierea sînului persic, care teritoriu este 
de pe aoum oumpărat în acest scop de-un 
oonsorțiu german-belgio. Consulul dă es- 
presiune îngrijirei, că în oas, dâcă se va 
înființa aoâstă întreprindere, în India nu 
va pută conoura alt zahar, decât oel din 
Persia, dedreoe prețurile de muncă și ohel- 
tuelile de port de sigur le va avă preferință 
zaharul din Persia.

Convenții! comercială cu Turcia. 
Din Gonstantinopol se telegrafâză, că am
basadorul austro-ungar br. Calice a înaintat 
Portei otomane o notă în afaoerea reluărei 
negooierilor ou privire la oonvenția oomer- 
cială între Austro-Ungaria și Turcia, Nota 
aduce la cunoscința Pdrtei, oă plenipoten
țiari monarohiei sunt consilierul de amba
sadă br. Braun și al doilea dragoman Otto, 
cari în înțelegere ou representanții otomani 
vor constata învoiala, oe s’a ajuns până în 
1896, când s’au întrerupt negooierile, și apoi 
vor lua în desbatere punctele rămase în 
suspens, cu privire la oarl înoă s’a do
bândit o înțelegere în prinoipiu.

Boia Țarului, Țiarul „Frankfurter 
Zeitung" spune, oă Țarul a fost cjilele tre
cute în primejdiă de mdrte, dâr acum merge 
spre bine. Totuși nu sunt esohise compli- 
oațiunile. Aoelașl diar mai spune, oă Țarul 
urmâză ou supunere ordinele medioilor. — 
După ultimele telegrame, Țarul a avut 
alaltăerl sără și o parte a nopții nisoe fri
guri fdrte puternice ou aiurări. Medioii nu 
au părăsit totă ndptea patul bolnavului. 
Prin ajutorul unei puternice dose de chi
nină, frigurile s’au mioșorat. Stomaoul îi 
este slab.

Nenorocire pe Dunăre. Din Cinci- 
biserici se sorie, oă o mare nenorocire s’a 
întâmplat pe Dunăre din sus de Monos- 
tor8zeg, căcjend jertfă 3 persdne. Inginerul 
Bajka A. a voit să trdoă o’o luntre Du
nărea, ca să ajungă la Dunaszekoso. Din 
sus de Monostorszeg luntrea îu oare se afla 
inginerul și alte 6 persdne s’a întâlnit ou 
vaporul „Sophie". Ei au scăpat oum-va 
dinaintea vaporului, dâr valurile ridioate 
de vapor au răsturnat luntrea. Trei dintre 
oei oe se aflau pe luntre s’au înnecat, cei
lalți scăpară.

0 bandă de spărgetori. Din Sofia 
se sorie, oă de curând s’a desooperit acolo 
o bandă de spărgători constătătdre din 
200 persdne. Intre membrii acelei bande 
se află și persdne înalte, funoționarl de po
lițiă și ofițeri dela gendarmeriă.—Frumdsă 
țâră, buni păzitori are !

Kriiger la Berlin. Din Berlin se te- 
legrafâză, că Kriiger va sosi aoolo pe la 
înoeputul lui Decemvrie st. n. ’I-se vor faoe 
mari demonstrațiunl de simpatiă. Se orede, 
oă împăratul Wilhelm, pentru a nu primi 
pe Kriiger, va absenta din oapitală în tot 
timpul șederei președintelui în Berlin.

„Patrioții" din Nakofalva. Ofîoiosei 
„O. E.“ i-se comunică din Chihinda-mare, 

oă redactorul german Korn Artur a par
ticipat (jil®!0 treoute la o petrecere a Șva
bilor din Nakofalva însoțit de un Sas din 
Brașov. El a voit să țină o vorbire cătră 
poporului adunat, făoându-1 atent la periculul 
în oare se află rassa și oultura germană în 
Ungaria. Șvabii „patriotici" însă — afirmă 
„O. E.“ — n’au voit să asculte pe vorbitor, 
ba unul din ei a declarat, că „se simt bine 
în Ungaria și nu gravitâză în altă parte; 
dâeă lui Korn nu-i plaoe aici, duoă-se în 
Germania". Poporul să fi primit ou aplause 
declarația aoâsta, dr când Korn a întrat în 
cârciumă și a cerut dela musioanțl să oânte 
nemțesce. Șvabii au făcut ca musioa să 
oânte marșul Rakoozi și pe Korn ou ai săi 
i-au dat afară din cârciumă. — Așa espune 
cașul ofioiosa maghiară. Credem însă, că 
lucrurile se vor fi petrecut cu totul altfel.

Convocare.
In urma însărcinării primite prin sori- 

sdrea Comitetului central al „ Asooiațiunii", 
Nr. 547 din Nov. a. o., oonvoo prin aoâsta 
adunarea generală a desp. „Clușiuu ai Aso- 
oiațiunii pentru literatura română și cul
tura poporului român, pe (fiua de 12 De
cemvrie (nou)- 1900 la drele 3 p. m. în lo
calitățile Casinei române din Clușiil.

Ordinea tfilei: 1) Deschiderea ședinței 
și presentarea mandatului delegatului, 2) 
Presentarea demisiunii comitetului cercual, 
3) Alegerea comitetului cercual, 4) Inohi- 
derea ședinței.

La acâstă adunare generală se învită 
toți membrii fundatori, pe viață, ordinari, 
ajutători și onorari ai Asociațiunii ou 
domiciliul pe teritorul despărțământului 
„Clușiil" (orașele Clușiil și Cojoona, și cer
curile administrative Clușiil, Nadăș și 
Gelău).

Sibiiu, în 20 Novembrie 1900.

Dr. C. Diaconovich,
ca delegat al Comitetului central.ULTIME SCiRL

BucurescI, 26 Noemvrie. Con- 
damnații bulgari au fost aduși eri 
la grefa Curții cu jurați din Ilfov 
spre a fi întrebați, dâcă fac recurs 
în contra sentinței. Toți acusații s’au 
declarat, unii prin interpret, alții în 
românesce, că nu fac recurg. Ei pă
reau liniștiți și îinpăcațl cu sortea 
lor. Dimitroff, se Țice, că recunoacea 
acum din nou față cu interpret, că 
a fost îndemnat la crimă de Sara- 
foff și că este major.

Paris, 26 Nov. Președintele Kru
ger va sta aci pănă Miercuri. AȚI 
Kriiger a visitat pe ministrul de eg- 
terne Delcassâ. Se agigură, că acesta 
i-ar fi declarat, că Francia e în im
posibilitate de-a interveni, căci in
tervenția ei ar fi cu totul zadarnică. 
Kriiger se va duce de aici direct la 
Haga.

Rochefort i-a oferit epada de 
onore, făcută prin subscripția pu
blică, și care e destinată generalului 
bur Cronje, care acum se află în 
insula Sf. Elena prisonier al Engle- 
silor.

Viena, 26 Noemvrie. In cercu
rile politice se vorbegee, că situația 
în Bulgaria e gravă din causa agita- 
țiunei comitetului macedonean. Se 
Țice, că dâcă comitetul macedonean 
va continua în agitațiunile sale, este 
iminentă dictatura militară.

Paris, 26 Nov. AȚI ndpte au 
continuat demonstrațiunile sub bal
conul otelului „Scribe“, unde lo- 
cuesce Kriiger. Trei-Țeci de mani
festant! au fost arestați fiind-că au 
strigat: Morte Englesilor 1 Fratele co
lonelului Villebois-Mareuil, fostul șef 
al statului-major bur, mort în ac
tualul resboiu cu Englesii, a visitat 
pe președintele Kriiger. întâlnirea 
lor a fost din cele mai mișcătâre. 
Betrânul Kriiger a strîns mâna și a 

îmbrățișat cu căldură pe fratele co
lonelului Villebois-Mareuil.

Kriiger a visitat aȚl pavilionul 
republicei Transvaal dela esposițiă.

Londra, 26 Noemvrie. AȚI a so
sit la adresa reginei Victoria o te
legramă din Livadia, în care se co
munică, că Țarul a trecut în mod 
fericit peste noua crisă a bdlei sale.

Berlin, 26 Nov. piarul „Neueste 
Nachrichten“ are din Peking scirea, 
că Rusia lasă acolo numai doue mii 
de omeni. Tot acest Țiar spune, că 
tractatul secret ruso-chines asigură 
Rusiei protectoratul Mandsuriei și alte 
multe beneficii comerciale.

Berlin, 26 Noemvrie. Generalul 
Waldersee telegrafeză din Peking cu 
data de 24 Noemvrie, că trupele 
germane străbătând drumuri prin 
munți, au ajuns la marele zid chi- 
nesesc și au înălțat acolo drapelul 
german.

0 S5 8 ii.

Umor chinesesc. Chinesul nu pune 
nici pe mormântul străbunilor săi așa mare 
preț oa pe „oultura literară". Pe terenul litera
ture! și estetioei el se crede superior oelor-lalțl 
muritori. Spiritul chines este ceva carac
teristic. El atinge pe apuseni, oa o suflare 
din altă lume. Diferitele clase sooiale Chi
nese au umor deosebit, de puțin sciu în 
ce chip ciudat glumeso Chinesii.

Două-brdsoe, Ling și Sing, locuiau în 
orașul Lingfu. Aoolo se afla mormântul 
strâbunilor lor: mocirlă bereohet, apă ou- 
rată, frunfle de arbori și musca de apă, o’nn 
cuvânt tote cele trebuinoidse bunăstării. 
Orașul se sporia și apa devenea tot mai 
murdară. La înoeput cele două brdsoe se 
scandalisau numai în taină, mai în urmă 
începură să înjure cu glas tare, pănă oând 
în fine se hotărîră la faptă. Au deois adecă 
să emigreze, dâoă apa se va face și mai 
murdară, și mai bucuros se despart de mor
mântul străbunilor lor, decât se mai conti
nue o viață ca aoâsta, nevrednică de-o 
brdscă.

Și apa deveni de aci înainte și mai 
murdară și într’o bună dimineță, oând ploua 
de vărsa, cele două brdsoe mai aruncară o 
ultimă privire la patria lor și apoi au pri
begit în lumea largă. Brdscele însă erau 
preoaute. Aucjiră, că dincolo de dealul oel 
mare se află un oraș, oare străluoesoe de 
curățenia. Voiri să mârgă aoolo, dâr 
mai întâii! au ținut să se oonviDgă prin o 
privire din vârful muntelui, că înt’radevăr 
orașul este așa de ourat, după-cum i-s’a dus 
vestea.

Timp de o săptămână brdscele ndstre 
făoură la fiă-oare efi o călătoria de 18 bre, 
pănă oând în urmă ajunseră pe vârful mun
telui. Se urcară pe oea mai înaltă stâncă și 
ajungând aoolo se ridioară pe pioidrele de 
dindărăt, lungiră trupul cât numai au pu
tut, și priviau, priviau într’una.

Și âtă, oolo noul oraș, pe care’l văzură, 
nu era ou nimic mai ourat, deoât oel din 
care veniseră. Și aici murdăria, gunoiul și 
tdte erau ca dincolo. Cele două brosoe forte 
mult se întristară veȚând aoâsta, supărate 
priviau una la alta și sdrobite s’au întors 
în patria lor.

Istoridra îșl are înțelesul său, numai 
cât Chinesul încă trebue să aibă „cultură 
literară" pentru aoâsta. Ochii brâscel sunt 
în partea superidră a corpului și priveso în
dărăt oând brosca se ridioă. Așa-dâr cele 
două brdsoe și-au văcjut din nou orașul na 
tal, nici deoât însă nu orașul oel nou de 
peste munte. Un proverb Chines flioe: co
rona sfeclei se află în pământ, ochii brdsoei 
în spate.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Grego^iu ^.ator.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din brașov, 

se pot procura următârele cărți:
Cărți pentru comerciant?

și funcționari de bancă:
Idei fundamentale in economia 

politică de Ioan Socaciu, vechiti profesor 
la scdlele com. r. din Brașov. Prețul 65 or.

.Procent, Promil, Interese .și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
dile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amenuntit. Prețul 40 cr. 
+ 3 cr. porto.)

„Curs complet de corespondența 
comercială™ de I. G. Panța. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomand ațiunî și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 1 fi. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea du- 
plă de 1. G. Panțu, prof, la școla comerc. 
superioră din loc. Tractdză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, pdte ori 
și cine să învețe ținerea socotelelor în eco
nomia proprie și în afacerile comerciale. 
Prețul 50 cr. ț- 5 cr. porto.

Al doilea capitol din contabilita
tea duplă, de I. G. Fanții. Acostă nouă 
broșură conține : afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 

10 bani porto).

Cursul 9a bursa diu ¥îena.
Din 26 Novembre n. 1900.

Renta ung. de aur 4(’/0........................115.10
Renta de corone ung. 4°/0- • • • 90.35
Impr. căii. fer. ung. în aur M/ff ■ 119.50
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2°/0 99.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50
Bonuri rurale ungare 4% .... 90 10
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii......................168.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.—
Renta de argint austr............................. 97.05
Renta de hârtie austr............................. 99.05
Renta de aur austr....................................115.70
LosurI din 1860..................................... 134.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.91
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 666.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 657.75
Napoleondorî...............................................19.18
Mărci imperiale germane . . . ,]117.67x/2
London vista.................................... 240.57
Paris vista...............................................95.85
Rente de corone austr. 4% • • • 98.30
Note italiene...........................................g0.70

Cursul pieței Brașov.
Din 27 Novembre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.88 Vend. 18.96 
Argint român. Cump. 18.70 Vend. 18.80 
Napoleond’orl. Cump. 19.12 Vend. 19.17 
Galbeni Cump. 11.20 Vend. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 117.60 Vend. 117.68 
Lire turcescl Cump. 10.70 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.— 

Sz. 481 1900.

Hirdetmeny.
Az „Albina" tak. ea hitelinte- 

zet brassbi fioktelepboek megkeres- 
vbnye folytân ezennel kbzhirre te- 
8zi, hogy a nevezett penzintbzetnel 
Hauptvogel Ferencz braasoi lakbs 
Altai elzâlogositott es ezen penzinte- 
zet vasuti raktârăban elhelyezett ktl- 
lon nemu poezto-kelmek a kereske- 
delmi torveny 306. § sa alapjân a 
nevezett penzintbzet itteni vasuti 
raktârâban folyb 1900 ev Deczember 
ho i-en dblutân 2 brakor tartandb 
nyilvânos ârveresen rbszletenkint, 
vagy egyiittesen a legtobbet igbrb- 
nek azonnali keszpenz fizetbs mellett 
elfognak adatni.

Bras 06, 1900. evi Nov. 24-en
Nemes Peter
kir. kozjegyzo-

„Gazeta Transilvaniei“ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. .Ciurcu și 
la Eremias Hepoțh.

Nr. 10894 -1900.

Concurs.
Pentru ocuparea postului de 

econom orășenesc, care este salari- 
sat cu 2000 corbne, 300 eorbne bani 
de cuartir, 600 corbne paușal pen
tru trăsură și cai și adaus qnioque- 
nal conform statutului, și pe teme
iul împuternicirei Ilustrității Sale 
D-nului Vicecomite Dr. Friederich 
Jekel cu ordinatiunea Nr. 11,122— 
900 se eecrie prin acesta concurs.

Economul orășănesc este obli
gat a tine cai și trăsură pentru fo
losire în serviciu, și nu este obligat 
la orele de oficiu, ca ceilalți amplo- 
iațl.

Reflectanții la acest post au de 
a preda rugările, cel mult pănă în 
8 Decemvre a. c. la 12 bre a. m. la 
Magistratul orășănesc, împreună cu 
testimoniu de botez, de moralitate, 
medico-fisical pentru aptitudine, tes
timoniu pentru capabilitatea teore
tică și practică, și aplicarea de pâ
nă acuma în resortul de zidiri, pre
cum și cunoscința limbii maghia
re, germane și române.

Brașov, 24 Nov. 1900.
Magistratul orășenesc.

Nr. 754—900.

PUBLICAȚIUNE.
Joi în 6 Decembre 1900 la 10 

bre antemerediane se va ține în lo
calul oficiului economic orășenesc 
pertractarea prin oferte în scris pen
tru a asigura pe sama subdespărță- 
mințelor magiatratului orășenesc că
ruțele și caii de călărit, ce are 
comuna a-i pune la disposiție din 
oficiu pe timpul dela 1 Ianuarie 1901 
pănă la 31 Decembre.

Condițiunile detailate pentru 
oferte și contract le pbte ceti ori-cine 
în localul oficiului economic orășe
nesc, în brele de oficiu, adeca: dela 
8—12 bre antemerediane.

Brașov, 24 Nov. 1900.
Oficiul orășenesc de economia.

Nr. 14380-1900.

Escrîere de offert
In scopul dărei în arendă a 

munților și pădurilor de pășunit, 
cari se țin de teritoriul administra- 
țiunei de forestrie a șanțului vechiîi 
și Zizin aparținător orașuluâ Brașov 
pe durata de 6, eventual 12 anî, în
cepând cu 1 Novembre 1900, se es- 
crie prin acesța ofertul și anume: 
A) pe teritoriul Satului lung:

a) muntole de pașunit „Picioru 
capri“ cu 1160.30 jug. cat.

b) „Ciucașul" (din acesta sunt 
721.26 jugere catastrale pe teritoriul 
Ziziaului 1001.27 jug. cat.

B) Pe teritoriul Zizinului:
c) „Ciucașulu (ca sus).
d) „Piatra laptelui11 478.76 j. c.
e) „Sipotul“ 665.58 jug. cat. 

pentru care se va ține în 7 Decem
vre 1900 la 10 bre a m. pertracta
rea de offert în biroul de forestrie 
din Brașov (Strada porții nr. 63, ca
tul al 2-lea).

Oferturile scrise și provecjute cu 
vadiul prescris, timbrate și sigilate 
sunt a se înainta pănă la timpul 
acesta, biroului de forestrieră orășe
nesc din Brașov, în cari are de a fi 
detailat, că offerentul cunbsce resp. 
este informat de pretensiunile ofer- 
tului și a contractului, și că se su
pune recerințelor acestuia.

Condițiunile se pot vede atât 
la biroul de forestrie din Brașov, 
cât și la administrațiunea de fores
trie din Cernatu.

Brașov, în 22 Nov. 1900.
Magistratul orășenesc.

A. Mureșianu 
Tergal limitai W. 3®.

Acest stabiliment este provetjuf cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum: 

ft* I ( I
IMPRIMATE ARTISTICE

ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI periodice.
BILETE DE VISITĂ

DEFERITE FORMATE.PROGRAMEELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

t 
£
i 
t 
t*
♦

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră strada. — Proțurîlo moderate. — Co
mandele din. afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUBEȘIANU, Brașov.

Plecarea și sosirea tronurilor io stat renu. îi Bras o 7 
Valabil «Mib S Octoaiva-e st. n.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov la Budapesta :

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

Dela Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persone la dra 3’55 m. dim.

II. Trenul mixt la drele 11 a. m.
III. Trenul aocel. la ora 2 19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).

Dela Brașov la Kezdi Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la bra 5’19 min. dim. 

(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
6ra 3’20 min. noptea.

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

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

Dela Brașov la Zârnescî (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 9-2 min. a. m.
II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim.

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

Că

d

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciuri- 

SIL A.NT’uxcI. 
f

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Qotl/vo/oS, în lolă măz/i/mea,.

INDUSTRIALE., de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREPI-CDRENȚE ȘI DIVERSE 

BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul

Sosirea trenurilor în Brașov : 
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persone la dra 8 dim.
II. Tr. accel. peste Ulușiiî la d. 2’9 m. p. m.

III. Trenul mixt la dra 10’25 min. sdra.
Dela Bucuresci la Brașov:

I. Trenul accel. la dra 2’18 min. p. m.
II. Trenul pers., la dra 9 27 min. p. m.

III. Trenul mixt, la dra 5.— min. dim.
(ca: e circulă numai Vinerea dela Predeal'.

Dela Kezd-Oșorlieiu la Brașov:
I. Trenul de persone la dra 8-25 m. dim. 

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

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

(are legătură cu Ciuc-Sereda).

Dela Zernesci la Brașov (sțar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la dra 7'2 min. dim.

ÎL Trenul mixt la dra 1’12 min. p. m.

Dela Cinc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la dra 8’25 m. dim.

III. Trenul de pers, la dra 1’51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la dra 6’48 min. sdra

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


