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Saracco tras la răspundere.
Deși au trecut câte-va luni dela 

asasinarea Regelui Umberto al Ita
liei, totuși țâra și parlamentul nu 
s’au putut încă emancipa de tot de 
sub trista și durerosa impresiune a 
oribilului atentat.

Acesta se pbte lesne esplica, 
având în vedere mai ales, că Regele 
Umberto, în urma bunătății inimei 
sale și a nobilelor sale calități, se 
bucura de mare popularitate în țâră. 
Cu tote acestea trebue se surprindă, 
că în parlament s’a ridicat acum 
contra guvernului pănă și acusațiu- 
nea, că, prin negligența sa de a pre
veni atentatul, s’a făcut responsabil 
pentru crima comisă în contra Re
gelui.

Deputatul Sciacca della Scala 
și soți au mai susținut în interpela- 
țiunea lor cu privire la acâsta, că 
ministeriul de esterne din Roma ar 
fi primit înainte de comiterea crimei 
împărtășiri anonime, cari anunțau, 
că Regele Umberto va fi asasinat. 
Ministru-președinte Saracco a negat 
hotărît, că amintitul ministeriu s’ar 
afla în posesiunea unor astfel de co
municări. El a admis, că întru-cât 
se referă la responsabilitatea guvernu
lui, acesta trebue se răspundă pen
tru tbte; în cașul de fațăînse, adause 
el, nu pote fi făcut responsabil gu
vernul pentru o întâmplare, care ab
solut nu s’a putut prevede.

Primul ministru Saracco recu- 
nbsce însă totuși, că cine-va a pur
tat vina, că paza în jurul persbnei 
Regelui n’a fost destul de bună. Au
toritățile din Monza luaseră tote 
măsurile necesare pentru scutul Re
gelui Umberto, dâr aceste măsuri 
s’au dovedit nesuficiente, fiind-că or
ganele siguranței publice n’au fost 
destul de harnice spre a-șl esecuta 
problema cum se cuvine. Tocmai 
acel funcționar, Zi3e Saracco, care 
a fost îndeosebi însărcinat se pă- 
zâscă persbna Regelui, s’a fost de
părtat numai cu puțin înaintea aten
tatului de trăsura regală.

Declarația acesta a ministrului- 
președinte a produs sensațiă și mare 
mișcare în Cameră, care nu s’a do
molit nici când Saracco a comuni
cat, că tbte acele persbne vor fi tri
mise înaintea unui consiliu discipli
nar, care le-va pedepsi după cum 
merită.

Mai recunoscu primul-ministru, 
că poliția de siguranță nu prea este 
la înălțimea chemărei sale și că gu
vernul se ocupă cu planul de a in
troduce reformele necesare. Dâcă 
dâr cineva și-a negligeat datoria, 
acâsta nu este guvernul, nici cel de 
față, nici cel de mai ’nainte. E vorba 
de o groznică fatalitate, contra că
reia prevederea omenâscă n’a putut 
face nimic. Nu s’a mărginit înse la 
deslușirile de mai sus primul mi
nistru, ci a atins și cestiunea măsu
rilor de precauțiune luate contra 
anarchiștilor. A constatat înainte de 
tăte, că conferența anti-anarchistă 
din Roma n’a avut nici un resultat 
practic. Nu numai Italia a suferit 
de pacostea anarchistă, ci anarchis- 
mul se ivesce pretutindeni. Guvernul 
italian a lucrat, ce-i drept, un proiect 
de lege pentru combaterea propa
gandei anarchiste, dâr el nu se amă- 
gesce întru cât e vorba de eficaci
tatea lui, ci este de părere, că prin 
măsuri legislatorice anarchia nu păte 
să fiă nimicită. Tăte forțele întregei 
țări, cjise ministru-președinte, trebue 
să contribue pentru scopul acesta 
De aceea Saracco apeleză la con
cordia tuturor spre binele patriei și 
al așezămintelor sale.

O situațiune grea de tot i-se 
crează guvernului, când se pretinde 
dela el să răspundă și pentru fapte, 
pe cari a-le împiedeca nu stă în pu
terea lui, seu pe cari, deși le-ar putea 
împiedeca, nu le păte prevedâ. To
tuși însă — guvernul trebue să 
răspundă pănă la un punct ăre-care 
în tote cașurile pentru serviciul 
prompt și consciențios al funcționa
rilor publici însărcinați a veghia asu
pra siguranței publice și personale.

Pote considerațiunile din urmă 

au îndemnat pe interpelanți, nu nu
mai a nu lua la cunoscință răspun
sul ministrului-președinte, dâr a pro
pune chiar se i-se dea acestuia vot 
de neîncredere. Saracco s’a apărat, 
Zicând, că nu păte admite să fiă 
făcut politicesce responsabil pentru 
greșeli ale unor funcționari, pe cari 
nu el i-a numit. A cerut apoi să se 
amâne discuțiunea amintitei propu
neri pănă după'desbaterea budgetară.

Majoritatea a satisfăcut cererei 
primului-ministru și așa s’a încheiat 
acest incident, care a resuscitat din 
nou cestiunea atentatului și a măsu
rilor de luat pentru paralisarea ac- 
țiunei celor cu „propaganda faptei",

Căile ferate bosniace — Serbii 
și Dalmatinii.

ț)iarul „Jedinstvo*  din Spalato publică, 
o corespondență din Belgrad, în care se 
spune, că afaoerea căilor ferate bosniace a 
deșteptat un viu interes și în Serbia, de- 
ore-oe se vede lămurit, că Austro-Ungaria 
nisuesce a pregăti o aoțiune balcanică mai 
estinsă. Deja au sosit din Rusia voci după 
oarl și Serbia ar trebui să oără dela Tur
cia concesiune pentru oonstruirea unei căi 
ferate, oare ar lega Nișul cu Afî/rotratea, 
Scutari Barr și prin Marea Adriatioă ou 
St. Ivan.

Se mai aude — cjice numita fbiă, — 
oă Turcia va oontraria construirea oăilor 
ferate bosniaoe pănă la Novibazar și Mi- 
trovitza. Dor nici Bulgarilor nu le va plă
cea oonstruirea liniilor plănuite.

Cu ocasia ooupațiunei provinciilor s’a 
promis — <fioe „Jedinstvo" — cerul și pă
mântul Dalmatinilor, 4>obndu-se oă Dalma
ția va avă mai mare folos din ocupațiune. 
Aoum însă apare, oă de Dalmația habar 
n’au. Viena și Budapesta n’au în vedere, 
deoât interesele lor strategice. Insă în Bal
cani niol-odată nu se va orede, oă Austro- 
Ungaria va prinde rădăoinl... Ce privesce 
Serbia și pe poporul ei, se pbte (jiGe> oă 
n’au causă de a-șl teme viitorul, căci la 
spatele lor stau atâtea milione de Ruși. 
Serbia așa-dăr nu se teme, că Maghiarii o 
vor sfâșia vr’odată.

Tot în acel număr „Jedinstvo" dă es- 
presiune dorinței, oa noul parlament aus- 
triao să nu voteze proieotul de lege privi
tor la construirea numitelor oăi ferate, fi
ind-că interesele Austriei pretind, de a-se 
înființa imediat linia Spalato-Serajevo. Ma
ghiarii, 4>ce, pot să se bucure de favoWrile^ 
ce li-se fac, însă parlamentul austriao, oon- 
sciu de datoria sa, nu va vota un proiect 
de lege, înainte de ce nu se vor lua pe 
deplin în considerare interesele austriaco, 
și încă îndată.

Procesul asasinilor bulgari.
Continuarea ședinței de Joi 9 Noemvrie.

Resumatul desbaterilor.
Președintele faoe reBumatul desbate

rilor. Arată oele petrecute în întrunirea 
dela otel Unirea, în care s’a vorbit de su
primarea oelor doi Regi: al României și 
Serbiei. Spune, cum Sarafoff însăroinăză ipe 
Miteff cu îndeplinirea sentinței contra lui 
Fitowsky, desemnând pe Boioeff oa omo- 
rîtor și pe Stoiceff ca ajutor. Arată, oum 
misiunea a venit la Rueoiuk, oum negă- 
sindu-1 pe Fitowsky și nereușiud a-1 atrage 
în cursă, supremul comitet dă ordin ca mi
siunea să trăcă granița în România.

In mod olar și amănunțit, președin
tele Curții povestesce comiterea crimei, 
arestarea criminalilor, mărturisirile eto.

Din espunerea faptelor, 4'0®) reese, oă 
Trifanoff, oare aoum vră să trăcă de ne
vinovat, este promotorul înființărei comi
tetelor, el este oare a semnat protocblele, 
oare a jucat rolul de Iuda față de Fi
towsky.

In ce privesoe dove4ile aduse de mi- 
nisteriul public, în aousare, primul acusat 
a mărturisit singur crima și complicitatea 
celor din Sofia.

Contra lui Nioola Miteff sunt decla
rațiile lui Boioiu Ilieff, care spune, că a 
fost față la însăroinarea dată lui Sarafoff, 
și corespondența urmată între el și oei 
dela Sofia.

Mitu Stoiceff era al treilea din mi
siune și trebuia să dea ou pumnalul, dăcă 
Fitowsky soăpa de topor.

Karambuloff a dat asistența lui la 
comiterea crimei: a luat parte la ședința 
în oare s’au distribuit rolurile pentru orime 
și trebuia să conducă pe Ilieff, după orimă.

Trifanoff a dat ajutor pentru oomi- 
terea orimei; detaliile ce s’au dat o do- 
vedeso.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Curier parisian.
I. Esposiția din 1900.

(Urmare.)

Un progres de netăgăduit al picturei 
de a4l e principiul caracterisat prin vor
bele : „plain airu. îmi aduo aminte de-o 
carte, pe care am avut’o aoum un an în 
mână. Era o oolecțiă de scrieri inedite 
de-ale lui Leonardo da Vinci, oonținend 
multe dintre sfaturile și învățăturile, pe 
oarl le dedea el elevilor săi. Ei bine, Leo
nardo cu cinol sute de ani în urmă ne 
vorbesce deja de „plain air“. „Dăcă ai în- 
oeput să faol un tablou în grădină, nu 1 
continua în casă, oăcl ai avă ou totul altă 
lumină și obiectul, pe care vrei să îl re
dai va fi schimbat, alta-i va fi colbrea, 
ohiar și forma va fi deosebită“. Cam aste 
sunt vorbele marelui măestru. Și cam în 
asta se reasumăză ceea-oe numim a4l 
„plain air“.

Intr’adevăr alta e lumina, ce-o dă 
obiectelor sbrele de diminăță, alta lumina 
sbrelui de amia4l, alta a celui de sără. Altă 
colore are un obiect luminat de sore di
rect, și alta când ra4ele sbrelui îl luminăză 
pătrun4end printre frun4ele unui oopao. 
Alte reflexe avem la Nord, alte la Sud, 
alta e umbra sorelui, alta a lunei. Ohiar 
forma unui obiect se schimbă dăoă-1 lumi
năm de sus său îl luminăm de jos (n’avem 
deoât să fim atențl la fețele fălcbse, pe 
cari le capătă aotorii pe soenă, luminați 
fiind de flaoările dela rampă). Cunbsoerea 
acestui lucru e una dintre viotoriile piotu- 
rei moderne. II eunoscea și Leonardo. Da, 
dăr vorbind mai departe cătră învățăcelul 
său, da Vinci îi spune: „caută deol să pio- 
tezl într’o odaiă bine luminată său afară 
numai când sbrele e asouns după nori, oăoi 
numai astfel vei avă obieotele în lumina 
lor adevărată !,“

Ei bine, pictorii moderni sunt de altă 
părere. Adevărată e orl-oe lumină, oare 
esistă, deci pictăză ce vecțl.

Care dintre noi n’a făcut următorea 

esperiență: Vădend un crepuscul său un 
amurg a esolamat: „Ce frumos, de s’ar 
apuca să-l picteze cine va așa cum e, ai 
spune, că nu-i natural!“ ? Pictura de pănă 
acuma ne-a făcut atât de esclusiviștl, cea 
modernă ne va face să nu mai esclamăm 
astfei de vorbe, căol ea are curajul să pic
teze un amurg așa cum este. Vădend un 
măr frumos nu vi-s’a întâmplat Bă spuneți: 
„ce frumos e, par’ că e pictat!" ăr vădend 
un măr bine piotat, n’ațl esolamat „uite 
par’ oă-i natural!“ ? E tot vina șoblei 
veohl, oă vorbim de „par’ că". A41 nu se 
mai pictăză numai mere frumbse!

Dăcă răsfoim mai departe cartea, des
pre care am vorbit, găsim o pagină forte 
interesantă. Leonardo vorbesce de peisage. 
Ajunge să pomenim acăsta pentru-ca în 
mintea nbstră să se ivăsoă involuntar icbna 
„fondurilor" portretelor și madonelor sale. 
Cine nu cunbsoe deja acei munți verdui oa 
de ghăță ? Leonardo îl oităză pe Botticelli 
și dimpreună cu el strigă împotriva peisa- 
giștilor. „Când îți trebue un peisagii!", ne 
sfătuesce da Vinoi, „fă o pată de oernălă 

pe o hărtiă, îndoesee-o și vei căpăta nisce 
forme frumbse, oum natura nu ți-le pbte 
da. Mai corege-le puțin și vei avă oei mai 
splendițl munți!"

De-atunol vederile s’au schimbat. Mulțl 
peisagiștl au oreat de-atuncl capo d’opere. 
Și totuși dăcă privim afli un peisagii! de 
flamandul Knoppf (oetesce: Knof) și unul 
de elvețianul Booklin, vom observa două 
feluri ou totul deosebite de-a reda peisa- 
gele, ba ohiar și figurile omenesol.

„Knoppf crede, că un tablou are să 
redă oeea-oe ve4l întocmai. El merge atât 
de departe încât vă4©nd bună-bră un ținut 
din tren, eău dela ferăstră, dăoă aoest ținut 
îl interesăză, el îl va piota așa cum l’a 
vă4ut și numai atât din el cât a vă4ut în 
oadrul geamului. Astfel are spre pildă un 
peisagii!, care represintă o pajiște mare. 
La o parte un poduț de piatră și în fund 
începutul unei păduri. Așa a zărit el pei- 
sagiul și nu șl-a luat ostenăla să se pleoe 
puțin ca să vadă mai mult din pădure și 
mai puțin din pajiște, oi a piotat ceea-oe a 
vă4ut întocmai: o oâmpiă verde și înoe
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Președintele vorbesoe de încercarea 
de a-8e scăpa din înohisore acusații, afară 
de Trifanoff, care făouse mărturisiri, și de 
trimiterea de oătră comitet a lui Dimitrie 
Icouomoff. Amintesee de punerea la oale a 
otrăvirei lui Trifanoff, oum Iconomoff este 
espulsat și încredințâză otrava și scrisorile 
lui Alexoff.

D 1 președinte se ocupă apoi de omo- 
rîrea lui Mihăileanu. Arată oum Dimitroff 
s’a dus la Sofia, cum i-a fost mâna înar
mată de cei din comitet, și oum a urmărit 
ca o umbră pe Mihăileanu, pănă l’a ucis.

Spira Alexoff a dat bani pentru oum- 
părarea revolverului lui Dimitroff, a cerut 
dela alții și a dat informațiunl acestuia 
asupra locuinței lui Mihăileanu, a fost 
depositarul marilor seorete și a intervenit 
pentru omorîrea lui Stoioeff.

Peteff a făcut tfită corespondența ou 
scrisorile și era în ourent ou tot.

D-l președinte vorbesce apoi despre 
complotul contra vieței Suveranului. După 
o scurtă și splendidă apologiă a persfinei 
M. S, Regelui, înaintea măreției căreia 
pune ca violent oontrast figura șubredă, 
ființa estropiatului Bogdanoff, președintele 
Curții enumeră probele și dovezile de vi
novăția a lui Bogdanoff, în aoest complot, 
arătate îd rechisitoriul procurorului general. 
In urma tuturor aoestor considerante d-l 
procuror general a oonohiB, că toți de pe 
banca acusărei sunt vinovuțl și dv, veți 
aprecia gradul de oulpabilitate.

Ședința se suspendă pentru 10 minute.
La redesohidere d-l președinte resu- 

mâză oele spuse de apărători.
Resumatul desbaterilor a făout o deo

sebită impresiune.

întrebările.
Președintele, adresându-se juraților, le 

pune din nou în vedere importanța sen
tinței și dă cetire următfirelor cestiunl, la 
cari vor trebui să răspundă jurații:

Pentru Boiciu llieff, asasinul lui Fi- 
tow.-ky:

1) Este vinovat, că cu bună sciințăși 
premeditare a ucis pe Fitowsky?

2) Ișl făcuse mai dinainte planul 
aoestui omor?

3) In săra crimei său altă-dată a aș
teptat pe Fitowsky ca să-l ombre ?

Pentru Nicola Miteff, Mitu Stoioeff, 
Christu Karambuloff, și Al. Trifanoff, una 
și aceeași oestiune:

Este oulpabil, oă a ajutat și asistat la 
pregătirea, înlesnirea și comiterea orimei?

Pentru \Stoian Dimitreff, asasinul lui 
Mihăileanu:

1) Este oulpabil de uciderea lui Mi
hăileanu ?

2) Ișl făouse dinainte planul și hotă- 
rîrea pentru aoâstă orimă ?

3) Iu săra orimei său altă dată a aș
teptat pe Mihăileanu spre a-1 uoide?

Pentru Achim Peteff'.
1) Este oulpabil, că prin dar, promi

siuni și uneltiri culpabile a îndemnat la 
orimă?

Pentru Spiru Alexoff:
1) Este culpabil, că a ajutat să se 

comită orima, dând bani pentru cumpărare 
de revolver?

Pentru Nicola Bogdanoff:,
1) Este oulpabil, că în noptea de 20 

Deoemvrie, prin sfaturi oriminale, a plă
nuit un oomplot contra vieții M. S. Re
gelui?

putui unor trunchi de arbori. Knoppf 
merge atât de departe, încât ohiar pictând 
oapete de fimenl, le taie pe la mijlocul 
frunții ou rama. Ori eât de mare măestru 
ar fi Knoppf — mai ales în pastelurile 
sale — tablourile sale par neisprăvite, par 
nisoe sohițe. Căol el uită rostul important 
al ramei unui tablou, oare n’are numai soo- 
pul să orneze pânza, oi are un rost tot 
atât de important ca și piedestalul unei 
statui: ea are să isoleze tabloul de obieo- 
tele, cari îl încunjură, să-l facă ceva în
treg ; un peisagii! pus pe părete are să fîă 
absolut isolat de părete prin cadru — oa 
și o statuă prin piedestal isolată de pământ 
— așa ca să putem vede independent ținu
tul, care n’are nici o legătură cu celelalte 
obiecte de pe părete.

Prin anii 80 portretul unui american 
a făout runda prin tfite orașele mari artis
tice ale Europei. S’a strigat mult despre 
el atunci. Representa familia unui bancher, 
oonstătătfire din tată, mamă și o fetiță. 
Pictorul a ales momentul în care oei trei 
merg pe stradă. Tabloul represintă deol o

2) Aoâstă hotărîre a fost urmată de 
un aot săvârșit, pregătit?

Președintele dă apoi juraților esplioa- 
țiunile de rigore asupra modului cum vor 
trebui să răspundă la cestiunl.

Ședința se suspendă și jurații întră 
îu oamera de deliberare la firele 6.

Verdictul.
La orele 7 jurații ies din camera de 

deliberare.
Primul jurat, d-l Victor Babeș, dă oe- 

tire verdiotului:
„Pe onfire și pe oonsoiința mea, îna

intea lui Dumnezeu și a fimenilor, deola- 
rațiunea comisiei juraților, ou majoritate de 
voturi este:

Na! Acusatul Boiciu llieff este vino
vat, pentru-că ou premeditare și bună soiință 
a oomis uciderea lui Fitowsky.

Pentru Nioola Miteff, Mitu Stoioeff, 
Cristu Karambuloff, același răspuns Dai 
fără oircumstanțe.

Da! Alex. Trifanoff, minor, este con
siderat culpabil. Se acordă circumstanțe ușu- 
rătore.

Da 1 Stoian Dimitroff este oulpabil. 
Da! Acusatul avea 20 ani împliniți la co
miterea crimei.

Dai Spiru Alexoff este culpabil.
Dai Aohim Peteff este oulpabil. Se 

acordă circumstanțe ușurătdre.
Dal Nicola Bogdanoff este culpabil.
Se introduo apoi acusații și li-se co

munică verdictul.

Ultimele declarări.
D-l Take Policrat, pentru partea civilă, 

după-ce esprimă recunosoință juraților pen
tru verdictul lor, oere 100.000 de lei des
păgubiri, sumă plătibilă solidar de toți acu
sații.

D-l procuror-general Ciocârdia, având 
cuvântul, rfigă Curtea să aplice legea în 
tfită rigfirea ei pentru aousațl, în limitele 
verdictului, și oitâză diferite articole delege 
pentru a fi aplicate.

(Președintele întrâbă apoi pe apărători, 
dâcă mai au ceva de adaus în urma texte
lor din lege rostite de d-l proouror-general.)

D-l Butoianu, apărătorul lui Boiciu 
llieff, declară, că în urma verdictului jura
ților se rapbrtă la înțelepciunea Curții.

D-nii Sipsomo, apărătorul lui Nioola 
Miteff, Poenaru-Bordea, pentru Stoioeff și 
Karambuloff, cer aplicarea textelor de 
lege.

D-l Valerian, apărătorul lui Trifanoff, 
cere indulgență pentru olientul său.

D 1 Camil Demetrescu, apărătorul lui 
Spiru Alexoff și d-l Durma, pentru Nioola 
Bogdanoff, se referă la apreoiarea Curții.

D 1 Th. Vanghelie, apărătorul lui Peteff, 
spune, că olientul său e cel mai puțin vi
novat și cere indulgența.

Sentința.
Curtea, având în vedere deoisiunea 

camerei de punere sub acusare și verdictul 
juraților, pronunță următfirea sentință.

Sunt condamnați:
1) Boiciu Iheff la muncă silnioă pe 

viață;
2) Nicola Miteff la 20 ani muncă sil

nică ;
3) Mitu Stoiceff la 20 ani muncă sil

nioă ;

uliță lungă în oare întră bancherul ou ne- 
vastă-sa și cu copila. Acâsta din urmă se 
vede numai de jumătate. Restul îl înghite.-i 
rama. Criticii bine înțeles, au strigat oă- 
absurd să pictezi o uliță oând vrâi să faci 
un portret, că-i șuchiat să dai patru din 
cinci părți ale pânzei unor oase și pe fa
milia, pe care ai s’o portretezl, s’o strîm- 
torezl într’un unghii!, așa că unul din 
membrii ei niol nu mai înoape decât pe 
jumătate în tablou. Ei bine, nu-i așa! 
înainte de tote pictorul a soiut, oă pentru 
oa să faoă un portret adevărat al familiei 
respective, nu se potrivesoe nici un alt 
wn’fiew decât strada. Omul aferat, omul 
grăbit de afaceri trebue presentat mergând 
grăbit pe stradă. Și acest lucru i-a reușit 
pe deplin. Dâcă n’ar fi arătat strada lungă 
înaintea lor, n’am pută avă impresia, oă ei 
se grăbesc. Chiar fata de jumătate înca
drată în ramă, e ceea-ce redă mai bine 
graba familiei întregi. Și — oeea-ce e mai 
de admirat — așa pe jumătate cum e nu 
ne jignesce de loc, aprfipe niol nu obser
văm oă nu-i întrâgă, căci presupunem atât

4) Cristu Karambuloff la 7 ani muncă 
silnioă ;

5) Al. Trifanoff la 2 ani înohisfire;
6) Stoian Dimitroff la muncă silnică 

pe viață ;
7) Spiru Alexoff la 20 ani munoă sil

nică ;
8) Achim Peteff la 5 ani reolusiune ;
9) Nicola Bogdanoff, la 10 ani deten

țiune.
Sunt condemnațl Stoian Dimitroff, 

Aohim Peteff și Spiru Alexoff la 10.000 lei 
despăgubiri oătră partea oivilă.

Sunt condamnați toți în mod solidar 
la 32 lei 16 bani pentru portărei.

Procesul în contumacie.
Se faoe apoi apelul nominal al acusa- 

ților, cari lipsesc.
Procedura este complectă.
D-l prim-procuror Miclescu, cere ca 

Curtea, în basa diferitelor artioole din co
dul penal, să-i condamne în oontumaoie.

Curtea pronunță următorea sentință:

Sunt condamnați:
G. Icodoroff la 20 ani munoă silnică ;
Marcu Bosniacoff la 20 ani muncă sil

nică ;
Anghel Pop-Arsoff la 20 ani munoă 

silnioă;
Coti Zamfiroff la 20 ani munoă silnică; 
Traiciu Svetc<ff\& 20 ani munoă silnică; 
Boris Sarofoff la muncă silnică pe 

viață;
G. Petroff la muncă sila o pe viață; 
V. Covaceff la munoă siln că pe viață ;
I. Stoianoff la muncă silnică pe viață; 
D. Troleff la 20 ani munoă silnică;
D. Icomowo//" la munoă silnică pe viață ; 
D. Davzdo//-la munoă silnioă pe viață; 
Al. Burlacoff la 20 ani munoă silnioă. 
Boris Sarafoff, Davidoff, 1. Stoianoff, 

Kovaceff, sunt condamnați la 10.000 lei des
păgubiri civile.

Procesul s’a sfîrșit la firele 9 sâra.

SOIRILE Dl LEI.9
— 15 (28) Noemvrie.

Majestatea Sa monarchul a pleoat 
Dumineoă din Viena la Budapesta. Erl a 
dat audiențe generale la palat.

Consistoriul metropolitan din Sibiiu 
s’a întrunit alaltăerl în ședință extraordinară 
spre a eseouta conclusele congresului ținut în 
anul acesta. S'au presentat următorii ase
sori consistoriali afară de Sibiiu: Archi- 
mandritul Filaret Musta, arohimandritul Au
gustin Hamsea, protopresbiterii: Mihail Po- 
poviol Constantin Gurban, Dr. George Po- 
povicl, loan Droo, apoi ea asesori mireni 
Nicolau Zigre și loan Lengeru. Din asesorii 
loouitorl în Sibiiu au luat parte archiman- 
dritul vicarii! archiepisoopeso Dr. Uarion 
Pușoariu, loan Papiu, Zaharie Boiu, Nico
lau Ivan, Mateifi. Voileanu, asesor mirean 
Parteniu Cosma. Au depus jurământ asesorii 
nou aleși: arohimandritul Augustin Hamsea, 
protopresbiterul Nioolau Ivan și asesorul 
mirean Parteniu Cosma.

Societatea geografică română îșl 
va serba jubileul de 25 de ani în (jlua de 

de bine partea care lipsesce, încât o vedem 
în întregime. Dâr trebue să vecjl tabloul 
acesta pentru-oa să te convingi oât e de 
admirabil.

Că de fapt e sănătos principiul ur
mărit de pictor se ounfisoe și din aoeea, că 
l’au primit și alții, l’au primit pictori de 
sfima lui Em. Friant, care ne dă admira
bilul tablou din museul de Luxenburg în 
Paris: „La Toussaint". Firesce au fost și 
de aceia, cari l’au imitat fără să-l prioâpă 
pe deplin și astfel au greșit. Așa e după 
părerea nfistră Knoppf, care fără să rede 
mișcare în tablourile sale, le oiocârtesce și 
tot așa e un pictor cu nume suedian (Li- 
ljenborg?*)  care vrea să dea prea multă 
mișoare, așa oă cârcă imposibilul de a re
presenta o pasere în sbor. Bine înțeles, că în 
loc să o vedem sburând vedem uu monstru 
cu sute de aripi.

*) Neavend notițele sub ochi nu pot cita 
numiri și date esacte.

(Va urma.) 

6 Decemvrie v., printr’o ședință solemuă, 
care va fi presidată de M. S. Regele. Etă 
programul serbărei : 1) Cuvântul roșit de 
M. S. Regele. 2) Cuvântarea d-lui vioe-pre- 
ședinte, general G. Mânu. 3) Conferența 
d-lui general C. I. Brătianu, despre: „Harta 
(Ar ei după 25 de aniu. 4) Conferența d-lui 
explorator Emil G. Raooviță : „Asupra es- 
pediției antarctice Belgianeu. (Cu proeoțiunl 
eleotrioe). 5) Distribuirea medaliei come
morative și a Buletinului (numărul jubilar) 
domnilor membrii, A doua cfi 7 Deoemvrie 
la 7 jum. fire sâra, va fi la hotelul Capșa, 
banchetul membrilor Societății, presidat de 
Prinoipele Ferdinand, proteotorul Societății 
Geografice Române.

Procesul Hunedorenilor. Sub titlul 
acesta sorie „Tribuna", că viceșpanul co
mitatului Hunedorei a respins recursul îna
intat de cei 8 ’aousațl (Dr. Hossu-Longin 
și soții) pedepsiți de oăpitanul orașului Hu- 
nedfira pentru purtarea trioolorului la un 
banchet dat în onfirea aousaților după pro
cesul în afacerea Iancu. Advocații Hossu- 
Longin și Dr. Vlad au înaintat recurs la 
ministrul de interne.

Inaugurarea Capelei române gr. 
or. în Budapesta s’a făcut, precum se soie, 
Duminecă. Capela a fost sfințită de epiB
oopul Aradului Iosif Goldiș. La aotul so
lemn au partioipat număroșl membri ai 
coloniei române din Budapesta. După ser- 
vioiul divin episcopul a îndeplinit ounu- 
nia d-șfirei Catița Cimponeriu cu loco
tenentul br. de Metzger, âr la urmă a bo
tezat pe fiiul inginerului Onoiu. Sera 
s’a dat un banchet la „Jăgerhorn" la oare 
au participat vr’o 60 de persfine, între cari 
d-nii: Dr. I. Gall, jucjii de Curia Iosif Pop, 
Mezei și Berlogia, Dr. Emil și Dr. Tit Non 
Babeș, Dr. Dumitreanu, Dr. Cupșa, N. Vra- 
ciu, I. Rata eto. preoum și representanții 
societății „Petru Maior". La șampaniă s’au 
ținut toaste pentru Maj. Sa monarchul, 
pentru metropolitul Mețianu, pentru epis
copul Goldiș și alții. Parooh al nouei bi- 
seriol a fost numit ierornonachul Ghenadie 
Bogoevicf care a fost distins ou brâu roșu 
pentru meritele, oe și le-a câștigat în jurul 
înființării paroohiei. Capela este aranjată 
într’un edificiu al fundațiunei Gozsdu.

Liberarea Slovacilor osîndiți. Din 
Turoț-St.-Mărtin se sorie, că Sâmbăta tre
cută au sosit aoolo din Beszterozebânya 
Slovaoii osîndiți: Skultety, Zapko, Zbelc, Ku- 
barilc Cajda, Const. Hurban, Branicky și 
Bielak, oarl împliniseră cele două luni de 
înohisfire la oare au fost condamnați. In 
închisfire au mai rămas cei ou pedepse de 
peste 2 luni. La gara din T. St.-Mărtin li-a 
eșit spre întâmpinare un public număros, 
demonstrația însă nu s’a făcut.

Poliția de siguranță din Bucuresol 
a început ceroetărl contra unui Bulgar 
Cristea Simionoff, arestat pentru-că a venit 
în țâră ou un pașaport fals și n’a putut să 
esplioe scopul întrărei sale în România. Pe 
de altă parte Bulgarii I. Vasilevioî și Tă- 
nase Ivanofi au fost espulsațl.— „Tribuna" 
din Craiova sorie: Renumitul agitator bul
gar Bojin Anghel din orașul nostru a fost 
espulsat în sâra de Marți pe la Vâroiorova. 
Bojiu Anghel era afiliat al comitetului 
maoedo-andrianopolitan din Sofia și între
ținea la Craiova o vie agitațiă printre Bul
garii aflători aici. Se soie că Bojin Anghel 
primea gazetele comitetului maoedonean pe 
care le împărțea la oeilalțl Bulgari. De 
asemenea se mai scie, oă Bulgarii din 
Craiova și oei cari se opreau în Craiova 
aveau dese conciliabule la Bojin. In fine, 
se mai scie, că Bojin era într’o asiduă co
respondență eu Sarafoff și ceilalți șefi ai 
mișcării pan-bulgare dela Sofia. Espulsarea 
lui Bojin Anghel se impunea.

Dar pentru biserică. Primim spre 
publicare următfirea mulțămită: Subsem
natul aduc și pe acâst.ă oale mulțămită căl- 
durosă Prea Stimatei Dfimne Maria Pop 
Gherendi, văduva răposatului jude de tri
bunal Ioan Pop Gherendi din Brașov, oare a 
dăruit bisericei nfistre 2 sfeșnice de argint 
pentru 6 luminări în preț de 54 corone. — 
Dumnezeu să-i răsplătâscă! — Tohanul- 
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vechiu, 27 Noemvrie 1900. Moise Brumboiu, 
preot gr. cat.

Unchiul Țarului în Viena. Se anunță 
din Viena, că marele duce Strgiu, unchiul 
Tarului, dimpreună ou soția sa Elisabeta 
Feodorovna a sosit dilele trecute în capi
tala austriacă. El a fost primit de Majes- 
tatea Sa Duminecă într’o audiență de o 
jumătate oră. Mai târfliu monarchul i-a re
întors visita la otel „Imperial14.

Sporirea armatei rusesc!. După o 
telegremă din Petersburg, ministrul rusesc 
de răsboiti va forma anul viitor încă două 
.corpuri de armată.

Căsetoriă morganatică. Duoele de 
Manchester, 4‘oe „Evenimentul14 din Iași, 
în verstă de 23 ani, s’a căsătorit, fără de 
nici o pompă osebită, cu mis Helâne Zim
mermann, o milionară. Ducele înainte de 
a deveni om practic, avusese patima acto
riei și fusese și redaotor la „Newyork Jour
nal14. Contra acestei căsătorii a fost nu nu
mai înalta sooietate, dâr și tatăl fetei, oare 
a 4'a: „părerea mea este, ca fioele neguță
torilor să se mărite cu fii de ai neguțăto
rilor, dâr nu cu duol14. Se vede d’aci, ce 
pâmă bună trebue să fiă duoele, oare de 
altmintrell, a fost și actor și cjiarist.

Cartea Reginei. Prințesa Elisabeta de 
Bavaria, din ocasia cununiei sale cu moște- 
nitoriul tronului belgian, a oăpătat un cadou 
de nuntă, oare cu drept cuvânt se pote 
numi cea mai prețicsă operă a unui au
tor în viață. Cadoul e un album de rară 
frumsețe, donat de Regina României și în
titulat „Meine Ruh14 (Linișteu mea), cuprin
zând scrierile Reginebpoete .Legătura oărțil 
presintă un ales juvaer eșit din atelierul 
aurariului de ourte Telge din Berlin. In ooi- 
țul de sus din drâpta e portretul-medalion 
al reginei, piotat pe basă albastră de d-ș6ra 
Bastanier și încadrat ou briliante. La o 
parte a portretului e un rămurel de fag, 
pe oare stau păsărele și îndreptate spre ohi- 
pul reginei cântă (O alusiune acâsta la pseu
donimul literar al reginei: Carmen Sylva 
— oânteo de pădure). Din jos de portret și 
de ramura de fag e numele „ Elisabeth14 cn 
manuproprie, îmbinat din briliante radiâse, 
âr 3ele patru colțuri ale legăturei sunt îm
podobite cu câte o roșă, florile predilecte 
ale reginei.

Esundări în Veneția. Orașul Vene
ția, regina mărei adriatioe, este amenințat 
de un mare perioul. De câte-va cjflle Ve
neția este esundată, Marea adriatioă e sbi- 
ciuită de o furtună grozavă. Undele mării 
de o înălțime gigantică au fost aruncate 
■spre oraș. Piața „Maroo14 este acoperită de 
apă la înălțimea unui stat de om. De ase
menea este esundată și partea mai interi- 
■dră a orașului. Palatul regeso și palatul 
„Doge14 au suferit mult din oausa apei mari. 
In multe locuri prăvăliile stau sub apă. 
Pagubele sunt nespus de mari.

Cum tractezi» soldații german! cu 
•Cllinesii. Un soldat german din China tri
mite la ai săi o scrisore ou data de 29 
Septemvrie, în care istorisesce isprăvile, oe 
le fac soldații împăratului Wilhelm. Etă oe 
Zice el: „Dela Tien-Cin pănă la Peking 
este un drum de 160 chim. Totul e împuș
cat și pustiit. Satele au fost arse, așa oă 
pe intinderea unui ținut întreg nici o casă 
n’a mai rămas. In tote părțile zac oadavre 
■de ChinesI neîngropațl și aerul e infectat 
■de mirosul greu. Rîul Pejho pârtă în al vi a 
«a sute de oadavre și totuși noi îi bem apa 
ca animalele pe o oăldură teribilă. Ne bu- 
ourăm căpătând astfel de apă. Tâtă 4lua 
ijefuim, otnorîm și dispoiem.... Nu trimiteți 
bani, sunt aid destui și de altfel nu li-așl 
lua niol un folos. O sticlă de bere costă 
un dolar.... Pănă aoum am ucis 17 Bo- 
xerl, pe 12 ou ooasia luptelor pe strade. 
In fort un Chines a pușoat asupra mea, dâr 
nu m’a nimerit. Ea însă l’am ouloat o’o 
pușoătură la pământ și în furia mea l’am 
străpuns cu baioneta în spate și din apro
piere am desoăroat încă odată pușca în el, 
așa oă zăcea la piciârele mele cu totul sfâ
șiat. In genere 4’s suntem grozav de crudell 
/ață 'Cu Chinesii. Cel ce cade în mânile 
ndstre ca prisonier,, acela e fiul morții. Ii 

omorîm pe toțl“. — Tâte acestea să fiă 6re 
o urmare a ouvintelor împăratului Germa
niei: „pardon nu se dă44?

Omor din resbunare. Din Belgradul 
Serbiei se sorie, că fostul șef de district 
ProticI a fost omorît în Crusevaș, oând 
mergea din hotel spre oasă. Se orede, oă 
a fost omorît din răsbunare, căci Protiol a 
fost condus dezbaterile în procesul unei 
bande de haiduci sârbi.

De lângă Alba-Iulia.
— Noemvrie 1900.

On. D-le Redaotor! Despărțământul 
Alba-Iulia al „Reuniunei învățătorilor ro
mâni din Archidieoesa gr. cat. de Alba- 
Iulia și Făgăraș14 șî-a ținut adunarea gene
rală de tâmnă în Galda-de-sus la 17 Noem
vrie a. o.

Pe când unii se jeluiesc, că adunarea 
generală ținută în Blașitî, dintr’un motiv 
șâu altul n’ar fi atins scopul ou demnitatea 
recerută și dorită de membrii ei, și pe oând 
alții numai „la vorbă44 se ocupă ou resul- 
tatul adevărat, oe-1 pote da acâstă Reu
niune oorpului învățătoresc, oare numai și 
numai sub stâgul ei îșl va pută elupta to
tul.,., — eu mângâiat în suflet pot afirma, 
oă învățătorii din traotul nostru n’au uti- 
lisat vorba „tot înoeputul e greu", care dă 
aer de respirat oelor oe cu tâtă ocasiunea 
buouroșl ar mai rămână o oră în brațele 
neaotivităței, oi pătrunși de adevăratul ideal, 
ce-1 reolamă spiritul timpului dela ei și 
față de Reuniune, și-au achitat datorințele 
lor ou demnitate.

Precum în trecut, așa și ou ocasiunea 
adunărei generale de tămnă, ținută la 17 
Noemvrie în Galda-de-sus, atât învățătorii, 
cât și preoții o parte au dat dovadă, că-ș! 
ounoso datorințele lor.

Deja la 8 âre toți învățătorii traotu- 
lui, afară de 2, în frunte cu d-1 protopop 
S. Micu și ou d-nii preoți loachim Totoian, 
E. P. Bota, C. Bațiu, A. Frâncu, I. Raica, 
apoi fruntași din loc și jur, îșl înălțau 
rugăciunile în frumosa biserioă din Galda- 
de-sus.

La finea st. liturgii P. O. D. protopop 
S. Micu ține o frumâsă predioă, arătând 
iubirea și alipirea, ce-o datoresoe poporul 
șcâlei și făcând să pricâpă trebuința de a 
nu-se feri de jertfele, oe i-se oer pentru sus
ținerea ei.

De aiol plecarăm ou toții la șcdlă, de 
unde păn’ la sfîr.jitul ședinței nu s’a miș
cat nimeni. Președintele despărțământului, 
loan Pampu, în vorbirea sa de deschidere, 
după-oe arată scopul adunărei, atinge pe 
larg posițiunea, oe trebue să o ia învăță
torul pe unele terene ale vieței, și în spe- 
oial pe terenul sooial, spre binele și înflo
rirea scâlei.

'După oetirea apelului nominal ia din 
nou ouvântul d-1 protopop, dând frumâse 
povețe poporului și tuturor, ceri am fost 
de față, punându-ne la inimă șcdla și bi
serica.

Tote punctele din programă au fost 
ou interes desbătute, atât din partea învă
țătorilor cu vot decisiv, cât și din partea 
preoților cu vot consultativ.

Intre concluse s’a luat între altele, ca 
oomitetul oentral să intervină la Ven. Con- 
sistor pentru a-se regula cestiunea diurne
lor în felul, ca și cu ocasiune partioipărei 
la adunarea despărțământului să se dea 
diurne și spese de călătoria; oomitetul oen
tral să intervină la Ven. Consistor pentru 
a precisa printr’un oiroular dreptul învăță
torului, garantat prin lege, de a fi membru 
ordinar cu drept de vot al senatului sco
lastic, care lucru în regulamentul nostru 
archidiecesan fiind nepreoisat, a dat ansă 
la multe neînțelegeri între preot și învă
țător.

Președintele adunărei cetesoe un ra
port, arătând starea Reuniunei în genere, 
activitatea comitetului oentral, deoursul adun, 
generale din urmă, activitatea despărțămin- 
telor și în fine activitatea desp. „A.-Iuliau. 
Asupra raportului s’a înoins o disouție viuă. 
Aiol amintesc numai atâta, oă desp. nostru 
doresce, ca nu numai 5—6 despărțăminte, 
oi iote să stea în legătură ou comitetul 

central și să se acomodeze întru tote sta
tutelor.

Urmâză alegerea ofioialilor despărță
mântului pentru anul viitor. Prin votare 
secretă se realeg cu maioritate absolută: 
Președinte loan Pampu; notar George Spă- 
tăoean ; oassar Nicolae Bătăouiu și biblio
tecar N. Dusă.

Adunarea de primăvară se va țină în 
opidul Ighiu.

Mulțumind președintele pentru inte
resul membrilor și al d-lor preoți arătat 
față de Reuniune, preoum și pentru încre
derea din nou pusă în oficialii realeșl, 
ne-am întrunit la masa ospitală a în
vățătorului local, unde prin toaste, cântări 
și voie bună crescu disposiția în inimile 
tuturor. A toastat d-1 protopop S. Micu 
pentru Es. Sa Metropolitul ca patronul 
Reuniunei; loan Pampu pentru preoțimea, 
oare nisuesce să lucre mână ’n mâDă ou 
învățătorimea; d-1 preot A. Frâncu pentru 
idealul învățătorului, — și mai multe alte 
toaste.

Dea Dumnezeu să aucjim de bine și’n 
viitor.

ip.

Din China.
Agenției „ Reuter14 i-se telegrafâză din 

Peking cu data de 24 1. c., că corpul di
plomatic s’a întrunit în acea 4’ în ședință 
închisă, stabilind unanim condițiunile prea
labile de pace. După-oe guvernele puterilor 
vor fi aprobat și din parte-le aceste condi- 
țiunl, se vor pute începe negocierile defi
nitive cu plenipotențiații guvernului chines. 
Condițiile din eestiune n’au fost publioate 
încă, se crede însă în general, că princi
piile fundamentale corăspund oondițiilor 
din nota francesă și cuprind următârele 
pretensiunl:

1. Pedepsirea oulpabililor principali;
2. Despăgubire corăspun4ătore diferi

telor puteri, ai căror supuși au suferit pa
gube;

3) Un puterfiic detașament internațio
nal în Peking pentru apărarea ambasadelor.

4) Ocuparea unor anumite puncte ÎDtre 
Peking și Taku.

*

^Neueste Nachrichtenv‘ primesce din 
Petersburg o telegramă, în care se 4i°e ■ 
în golful Pecili vor rămână 2000 de Ruși, 
adeoă 4 bataliăne. Dintre acestea 1 seu 2 
bataliăne în Tien-Cin și Peking, âr 1 ba
talion în Taku peste iărnă. Ce privesoe 
învoiala separată ruso-chinesă, corespondentul 
numitei foi este informat, că prin aoăsta 
se vor regula raporturile viităre în Mandsu- 
ria, care garantâză Rușilor avantagii mari 
economice. Amănuntele nu sunt încă cu
noscute, oăol atât autoritățile rusescl, oât 
și cele Chinese păstreză cel mai mare se
cret.

*
Foia „Novi Krap din Port-Arthur 

publică un edict al împăratului Chinei datat 
26 Septemvrie. In ediotul acesta împăratul 
4ice, că răsboiul a provooat grave încurcă
turi, ceea-oe îndâmnă pe împărat să erueze 
oausele miseriilor de față, fiind-oă tronul 
n’a voit de loo să vină peste imperiu ne
norocirile acestea. S’a descoperit, că sunt 
vinovați toți aoei prinți și miniștri respon
sabili, cari ou bani au ațîțat pe Boxeri și 
pe ceilalți revoluționari, provooând disor- 
dine și silind curtea imperială să fugă. îm
păratul poruncesce drept aoeea, ca prinții 
Cluan, Caisun, Pucin, Cailin, Caijan și Tuan, 
mai departe măestrul ceremoniilor Kan și 
ministrul de justiția Clasuolan să riălipsițl 
de post, să li-se ia nobilitatea, ordinele și 
averile și pentru a fi aspru pedepsiți să 
fiă trimiși înaintea tribunalului militar.

Prisonierii buri pe insula St. Elena.
Rar sosesoe vr’o soire despre sărtea 

amară,"oe o duo prisonierii buri pe insula 
St. Elena. Pricina este, oă Euglesii grijesc 
strict, oa cei osîndițl să nu pâtă sorie ni
mic, oe n’ar fi pe plăcerea lor. Uneori însă 
totuși succede,!ca vr’unul din prisonierlsă tri
mită la ai sei vești autentice despre traiul, ce-1 
au în robia englesă. O soisârede felul acesta 

a trimis de curând un oficer german, care 
luptând în rândurile Burilor, a oă4ut în 
captivitate. Etă ce sorie el:

Am ajuns în oaptivitate după luptele 
purtate în jur de Mafeking. Ne-au transpor
tat aiol de pe câmpul de luptă și in cele 
dintâiu patru (țile nu ni-au dat nimic de 
mâncare. In oele două săptămâni, ce au ur
mat, am căpătat 74 funt cârnat pregătit 
din carne de oal, puțînă oafea și o bucă
țică de pâne. Firesoe, noi am protestat oon- 
tra acestui tratament și între altele i-am 
scris și comandantului suprem Roberts, 
plângându-ne oă Baden-Powell ni-a pro
mis, oă vom oăpăta hrană oa ori care soldat 
engles.

Abia dâoă aflu ouvinte potrivite pen
tru a oaracterisa purtarea estraordiuar de 
dură a Englesilor față ou noi. Ei au trai at 
în mod, ce nu se pote desorie, mai ales cu 
răniții. Niol vorbă de îngrijire, ba nenoro- 
oiții de ei trebuiau să-și oumpere ohiar și 
pâne. Așa se pare, că la EnglesI e sistem 
de a traota ou răniții întoomai ca și cu 
animalele. Despre asta s’ar pută sorie vo- 
lumurl întregi.

Este caraoteristio la EnglesI, oă ei 
șl-au vărsat furia și mânia asupra prisoni- 
erilor și răniților. S’a întâmplat de pildă, 
că ei au măcelărit pe răniți, ori pușoau 
asuora lor din mare depărtare. Pentru a 
ilustra neîndurarea englesă. voiti istorisi 
următorul cas:

Tabăra nâstră este înohisă ou sîrmă. 
Tot la 20 metri au pus câte o sentinelă. 
Acestora li-s’a ordonat, că dâoă vr’un pri
sonier se apropie mai mult de 6 pași de 
sîrmă, să-l înpusoe. Despre ordinul acesta 
însăprinsonieril n’au fost încunosciințațl. Nu 
de mult un Bur de vr’o 15 ani s’a apropiat 
de sîrmă, oa să oaute nisoe lemne. Senti
nela a apuoat arma și l’a împușcat. Burii 
s'au amărît grozav de acâstă bestialitate și 
au năvălit asupra Euglesilor.

Puțin înainte de acâsta a fost trimisă 
o oomisiune, ca să esamineze, dâoă plânge
rile oorăspund stărilor faptioe. Mai târ4iu 
mi-a venit la mână raportul oomisiunei și 
m’a suprins, cât de mult se denaturâză în 
el adevărul. Raportul 4ice, că stările de 
aiol sunt esoelente, pe când de fapt ele sunt 
insuportabile. In August și Septemvrie a 
plouat mereu și înotam pănă în genunchi 
în noroiii. Acum însă nu avem apă, fiind-că 
a urmat seceta și niol pentru băut nu că
pătăm, deoât apă de ploxe. E de necre4ut 
oâte de tâte fac Englesil, ca lumea mare 
să nu aibă ounoscință despre raporturile 
de aici.

ULTIME SUIRI.
Blașiu, 28 Noemvrie. (Telegr. 

part, a „Gaz. Trans14.) As6ra la 6 rele 
7 a încetat din viață Dr. loan Rațiu, 
canonic metropolitan, bărbat activ 
și scriitor de frunte bisericesc.

IB 9 % U S 85.
O listă de bucate din vremuri vechi. 

In vremea de-odată, oâud lumea era lume 
și traiul traifl, era obiceiul prin țâra acâsta, 
că după-oe sosia vremea, ca o calfă de me
seriaș să fiă declarat oa măestru din partea 
așa numitului „țeh“, el (noul măestru) de 
voie, de nu voie, totuși trebuia să aran
jeze un ospeț în cinstea membrilor „țehu- 
luiu. Oa să avem o ideiă de modul, oum 
se făceau la ei aoest fel de ospețe, e bine 
venită următârea listă de buoate, ce-o aveau 
prescrisă în acel scop și care a rămas ca 
moștenire dm aoel timp. Etă lista:

1) Blidul dintâiă de mâncare are să 
fiă varză ou carne cn bot de porc și în
treg capul lui, și să fiă patru 6se cu mă
duvă. 2) Mâncare de găină pe tăier, eu 
zamă dulce, care să fiă din 4e0e găini. — 
3) Urez cu două ciolane, în oare să se afle 
și deoe găini. Zamă nâgră cu patru puroei 
grași. — 5) Friptură pe tăier de musohl 
bud și purcei buni umplnțl: unul um
plut cu stafide, altul cu urez. — 6) co
laci, nuci, alune, și pe lângă tâte aces
tea vinuri de ajuns de aoelea, cum le place 
măestrilor14... Așa sciau măestri să-și pe- 
trecă pe acea vreme. Spuneți măeștrilor, 
oând vor mai fi acele timpuri?

Proprietar: Dr. Aurel Mureș/anu. 
Redactor responsabil: Hregoriu Masitr.
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Cursul la bursa din Viena
Din 27 Novembre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%.....................
Renta de corone ung. 4%. . • ■
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2°/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% • • •
Bonuri rurale croate-slavone . 
Impr. ung. cu premii . . .
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedi 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de hârtie austr. . . .
Renta de aur austr....................
Losurî din 1860...............................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 
Napoleondorî..........................................
Mărci imperiale germane .... 
London vista....................................
Paris vista........................................... I
Rente de corone austr. 4°/0 • • •
Note italiene......................................

n .

, 115.20
, 90.35
. 119.50
, 99.30
. 117.50
, 90.80
, 92.50
. 167.50
. 170.—
, 98.05
. 97.65
. 115.70
. 134.25
. 16.92
. 668.—
. 657.75
. 19.18
.117.65
240.55

.95.85%
98.20
90.85

Chief-Office 48, Brixtou-Roafl, London, sw.DIGESTIV
a farmacistului A. Thierry’s

Prav universal englaseso pentru mis
tuire, se recomandă ca remediu la ori 
și ce suferințe de stomac. Escită ape
titul și ajută mistuirea. Fiă-care cutiă 
trebue să fiă provâdută cu subscrierea 
producentului. 0 outie trimite franco 
după primirea prețului de 3 corâne 

Ațotlieto A. 'rinerrj’s Balsam-Fabrik, 
îu Pregrada bei Rohitsch-Sauerb’-unn.

Cursul pieței Brașov.
Din 28 Novembre. 1900.

Bancnota rom. Oump. 18.88 Vând. 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% 100.— Vend. 101.—

Nr. 95—1900.

Publicare de licitațiune.
Subscrisul senat bisericesc escrie 

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

Licitațiunea va fi verbală și cu 
oferte închise cari vor fi a se așterne 
la adresa senatului bisericesc, pro- 
vefiute cu vadiul legal, pănă la datul 
licitărei.

Planul și devisul de spese, pre
cum și condițiunilc de licitațiune se 
pot ved6 în cancelaria oficiului pa
rochial gr. cat. Rebra-mare, pănă la 
fiiua de licitare.

Prețul de strigare se statoresce 
cu 30 570 corâne.

Din ședința ținută la 12 Nev. 1900.
Președintele1 Notariul:

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

Analisat de autorități medicale 
și aplicat în spitalurl cu mare 
suoces ca medicament exterior

>c3 
o 
'a

<33
*
Ol' 
>> 

rd

alin-ă, îxl 5 mixLixte.
Prețul unei sticle cu instrucția folosiieî 
1 coronă, oalitate mai tare cor. 2.40
Se capătă în fote farmaciile.

Ou posta cu rambursă sâu după 
primirea prețului trimite pro

ducătorul

WIDDER GYULA 
farmacist în S.-A.-UJHELY.

Depou principal în Budapesta : în far
macia d-lui Josef V. Torok Kirăly-uctza 
Nr. 12, și Egger’s farmacia Nador VI. 
Vâczi-Kbrut 17. — In Brașov : la far
maciile d-lor Victor Both, farmacia 
la „Ursu“, Franz Kelemen, Carl Schus
ter, Friedrich Stenner, Alexina Jeke- 
lius. — In Cohalm : farm. Victor Melas.

ANUNCIURI 

(mserțiimi și redae) 

sisnt a se adresa subscrisei 
admiănisiratiunî. In cașul pu
blicării unui asaunciu mai md1 
de odată se face scădement. 
care cresce cu cât publicarea 

se face mas de multe-orL

Ad.mi.dstr. «Gazetei Trans."

vindecă iute și sigur 
so'clină, Rheuma, Ischias și alte.

Efectul în unele cașuri este 
extra-ordinar, că după o mii ă 
întrebuințare, îneeteză durerile 
și la bole învechite.

I
§ 
ad

s». 6769 — 1900.
tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirâsâg mint tlknyvi hatâsâg, k3zhirr6 teszi, 

hogy a Ohișerean Demeter vegrehajtatânak Cazân Mate lui Math6 ve- 
grehajtâst szenvedâ elleui 280 korona tfikekOveteles 6s jâr. irâoti v6gre- 
hajtâsi iigyeben a fogarasi kir. jârâsbirbsâg teruletân lev6 Bethlen kOz- 
segben fekv6 a bethleni 459. sz. tjkvben Grama Anna sziil. Cazân, Ca- 
zăn Mat6 lui Mate es Grecu Anna 1. Mat6 neven âll6 96, 97 hrsz. in- 
gatlanra 846 kor.t vetel ârban elrendeltetik 68 pedig a C. 22, 23 Cazân 
Mât6 6b neje Ludu Mâria javâra bekebelezett haszonelvezeti jog fenn- 
tartâsa mellett, ha azonaban az ingatlan vetelâra a haszonelvez°tett meg- 
elGzO tehert6telek kielegitesere sziikeeges 8 8400 koronâban megâllapi
tott tisszeget nem iiti meg, ugy az ârver6s hatâlytalannâ vâlik s az in
gatlan e szolgalmi jog fentartâsa n61kul a kitiizott hatârnapcn ujabban 
elârvereztetik, 6s hogy a fennebb megjeldlt ingatlan az 1901. evi Januăr 
ho 3-ik napjăn d. e. ID'^Orakor Bethlen kozsegeben megtartandd nyilvânos 
ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron albi is eladatni fog.

Ârverezni szând6koz6k tartoznak az ingatlanok becsâranak 10°/0-ât 
vagyis 84 kor. 60 fii. keszp6nzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 §-ban 
jelzett ârfolyammal szâmitott es az 1881 evi november h6 1-en 3333 
sz. alatt kelt igazsâgfigy miniszteri rendelet 8 § âban kijelOlt 6vadek- 
kepes 6rt6kpapirban a kikuldott kezehez letenni, avagy az 1881. LX. 
t- cz. 170 §. ertelmeben a bânatpenznek a birâsâgnâl eKfiegea elhelye- 
z6ser61 kiâllitott szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogarason, 1900 evi augusztus h6 22-6n.
A kir. jbirosăg, mint tlkvi hatosăg.

SCHUPITER 
1146,1—1. kir. albiro.

XXXXXXXXXXXX

: Unt Pentru i
* (TlxeeTovLtex)
x din Lăptăria Centrală Brașov, 2 
M ii eașifâ ta âmi fi psâsșii x 

în prăvăliile mai de frunte de delicatese și coloniale,
* și ta Llpiâjfâ, Centrala Sfe i© sijb© nx S3; *
M X X X XXX XXX XX XXXX
Sz. 6030-1900. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirbsâg, mint tljkonyvi hatâsâg, kOzhirre teszi, 

hogy a „Furnica" fogarasi takarekpenztâr v6grehajtatonak fîardbs Ge
orge Juon 6s târaa vegrehajtâst szenveddk elleni 200 kor. — fii. t6ke 
kcb’etelâs 6s jârulekai irânti v6grehajtâsi tigy6ben a fogarasi kir. jârâs- 
birosâg teriileten 16v6 Szkorei kozs6geben tekvd a szkorei 438 szâmu 
telekjkvben Ața. 1766 hrsz. ingatlanra 112 kor., a 4651 hrsz. ingatl. 
166 kor., a 6897, 6900 hrsz. 86 koronâban, valamint a szkorei 76 sz. 
tljkvben Fuciu Maria 6s Fuciu Maria neven âllo A f alatt foglalt

150, 151 hrsz. 328 kor., 1997 hraz. 22 kor-, 4912 hrsz. 31 kor.
1017 „ 17 w 2482, 2485 14 „ 4962 5? 22 JJ

1452, 1454 „ 10 2521,2522 D 37 „ 5797 55 39
1762 „ 10 2«88 55 36 „ 6121 55 4 p

1788 „ 40 n 3046 55 4 „ 6198/1 55 9 r>
1923 „ 20 n 3409 55 20 „ 7259, 7262, A
1992 , 102 n 4833, 4834 55 50 „ 7265 o4 n

koronâban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban mind ket tjkonyvben 
az ozvegy Fuciu Maria a-lui Iuon javâra bekebelezett 61ethossziglani 
haszonelvezeti jog 6rintetlen hagyâsâval az ârvarest elrendelte, es hogy 
a fennebb megjelâlt ingatlanok az 1900 evi Deczembe1’ ho 29 ik napjăn 
delelott 10 orakor Szkorei kozsegeben megtartando nyilvânos ârveresen, 
a megâllapitott kikiâltâsi âron aldl is eladatni fognak.

Ârverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/n-ât 
k6szp6nzben, vagy az 1881 6vi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881. evi november hâ l-6a 3333. sz. alatt kelt igaz- 
sâgugyminiszteri rendelet 8-ik §-ban kijelolt dvadekkepes ert6kpapirbau 
a kikuldCtt kez6hez leteuni, avagy az 188.1: LX. tOrv. cz. 170-ik țț-ea. 
6rtelm6ben a bânatpenznek a oirosâgnâl eldleges elhelyezeserdl kiâlii- 
tctt S2abâyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

F o ga ras, 1900. 6vi julius h6 26-ân.
A fogarasi kir. jbirosăg, mint teiekkdnyvi hatosăg.

NĂDUD VARY,
1164. kir. albirâ.
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ABONAMENTE
■0uA„GAZETA TRANSILVANIEI"

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni.... . . 3
șese luni. . ,................................ 6
un an..................................................... 12

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

AtameaU la nunele cu data ic
Pentru Ausiro-Ungaria:

an ... .
șese luni.
trei luni .

Pentru România și strâinătate:
........................................... 8 

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

Pe
Pe
Pe

9

ti.
ti.
ti.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Bwta©@ă.

2
1

11. -
tl. -

50 cr.

X

X2

X
X
X
X
Xi

X
X _......................„„__ ________ ....... .
5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

an .
șese luni 
trei luni

franci,
franci.

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
§ 
g

gggr „Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ălO fii. se vinde 
la librăria Nic. 1. Ciureu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


