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PREȚUL INSERȚIUHILOR : o se- 
garmond pe o oolbnă 6 or. 

>i 30 or. timbru pentru o pu
blicare. — Publicări mai dese 
după tarifă și învoială.

RECLAME pe pagina a S.a o 
««ria 10 or. b6u 30 bani.

ggAZETA“ jESE ]]] flgcare ii], 
Abonamente rentru Austro-Ungarla: 
Pe un an 12 fl., pe șâae luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumineca 2 fi. pe an.

Pentru România și străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe șâse 
luni 20 fr,, pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franoî.
Se prenumeră la t<5te ofi- 

ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul jontru Biașcv
Admtnistrațiunea, Piața nssit 

Târgul Inului Nr. 80, fits fit 
I.: Pe un an 10 fl., pe șest 
luni 5 fl.. pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă : Pe ud si 
12 fl., pe 0 luni 6 fl.. pA trei 
luni 3 fl. — Un esemplar 5 or. 
v. a. sâu 15 bani. — Atât abo
namentele cât și mserțiunilo 
aunt a se plăti înainte.

Brașov, Sâmbătă 4 (17) Martie.

Atitudinea Cehilor.
Momentul caracteristic al situa- 

tiunei de față în Austria este, că 
Cehii și-au mai domolit oposițiunea 
estremă, ce au desfășurat’o decla
rând obstrucțiunea deja în prima șe
dință a camerei deputaților din Viena.

Vecfend, că obstrucțiunea lor nu 
mai întâmpină același sprijin din 
partea celorlalte fracțiuni ale majo
rității, ce l’a avut în rândul trecut, 
Cehii, cari păreau la început deciși 
a obstrua și legea de recrutare, și-au 
schimbat tactica și au sistat obstruc
țiunea lor de-ocamdată față cu acesta 
lege. Conducătorul clubului Cehilor 
tineri Dr. Engel a declarat în ca
meră, că ei de aceea sisteză obstruc
țiunea față cu legea de recrutare, 
fiind-că nu vor se împiedece de a 
da împăratului Austriei și. regelui 
Boemiei acel mijloc de putere, de 
care are lipsă integritatea și posiția 
de mare putere a imperiului. Cu tbte 
astea, cjise Engel, Cehii din motive 
politice și fiind că nu au încredere 
în actualul guvern, vor vota în con
tra proiectului de lege.

In asemeni împrejurări amintita 
lege a putut fi votată de cameră, 
așa că cjhele aceste va întră în vi- 
gore. Ce atitudine vor observa Cehii 
în viitor, încă [nu se pote sci, der 
în sînul dreptei se nutresce speranța, 
că ei și în viitor vor mai mărgini 
obstrucțiunea lor, așa ca se fiă cu 
putință de a-se relua acțiunea de în
țelegere prin continuarea conferen- 
țelor dintre delegații cehi și ger
mani.

Așteptările acestea sunt frumose, 
der sunt totuși forte riscate, având 
în vedere situațiunea, care n’a pier
dut nimic din complicarea ei. S’a 
făcut și se face, ce-i drept, totposibilul 
pentru a satisface cel puțin în forma 
esterioră amorului propriu al Cehilor. 
La alegerea celor doi vice-președințl 
ai camerei s’a ținut sâmă ca alături 
de Germanul Prade sS fiă și un 
Ceh, Zacek, și a trebuit chiar se 
repășescă din demnitatea de vice

președinte Românul bucovinean Iancu 
Lupul, ca se facă cu putiuță acâsta 
echilibrare între Cehi și Germani 
în presidiu. Acesta caracterisâză tot
odată și situațiunea fbrte delicată 
și dificilă îd care se află Românii 
bucovineni între curentul german 
și slav.

Și cu ocasiunea primirei de că- 
tră Majestatea Sa a celor doi vice
președinți nou aleși s’avăc|ut că su
veranul voesce se menageze cât mai 
mult ambele tabere. Față cu Zacek 
a observat monarchul, că este cu 
cea mai mare bunăvoință cătră 
națiunea cehică, și ambilor vice
președinți li-a pus pe suflet să pro
moveze opera de pace.

Astăfli „Reischrath“-ul va alege 
pe membrii delegațiunei austriace 
ce se va întruni în anul acesta. O 
scire mai nouă spune, că Cehii s’au 
decis a nu împiedeca nici acesta ale
gere. Ba se anunță tot-odată din 
Praga, că Cehii s’ar fi declarat 
gata chiar, după încheierea sesiunei 
„Reichsrath“-ului, a continua dim
preună cu Germanii conferențele de 
înțelegere în Praga.

Scirea din urmă nu este încă con
firmată și nici nu ’i putem da vre-o 
însemnătate deosebită. De-ocamdată 
vedem numai, că tote merg mai 
domol în Austria, der acesta s’a în
tâmplat mai de multe-ori și totuși 
când se părea cerul mai prietinos, 
conflictele isbucniră cu nouă putere.

Monarchia austro-ungară și Ita
lienii. Sub titlul „Fra Italiam, tedeschi e 
Slavi*  scriitorul italian Benedetto de Luca 
a publicat o broșură în care se ocupă de 
sortea elementului italian din monarchia aus- 
tro-ungară. Cu multă ounoscință de causă 
el arată cum elementul italian din Triest, 
Dalmația, Croația, Goriția etc. este în pro
ces de descompunere. B. de Luca cjice, că 
pentru Italienii Austro-Uagariei sunt egal 
de primejdioșl Germanii și Slavii. El orede, 
că Germanii din imperiul unit voesc să 
ajungă până la Triest, âr despre Rusia e 
convins, că ou bani și prin agitațiune spri- 

jinesce mișcarea Croaților în Dalmația. Nu 
crede, că în marele perioul, ce amenință 
pe Italienii din Triest și Dalmația, Austria 
ar pută ori ar voi să le ajute, de vreme ce 
ea e condamnată ca câte-va decenii să-și 
mai tîree esistența de acjl, după-care Ger
manii din Apus și Rușii din răsărit se vor 
arunca asupra ei ca la o pradă și fiă-care 
îșl va lua partea ia care râvnesc și care îi 
„compete“ mai bine în virtutea situațiunei 
geografice. O sorte mai bună nu va avă — 
cjioe Luca — nici Ungaria-, aici cel mult 
decă se va face concesia, oă România va fi 
rotunjită după granițele ei firescl.

Autorul broșurei se ocupă pe larg cu 
mijldcele de apărare contra periculului, ce-i 
amenință pe Italienii austro-ungarl. pice, 
că în primul rând ar fi de datoria Austriei 
să se îngrijască de conservarea caracteru
lui italian al Triestului și Dalmației. Dâr 
Austria, cjice, uu se gândesce la așa ceva. | 
De 30 de ani încdce guvernele austriace 
n’au făcut alt-ceva decât să învrăjbâscă 
între sine în Boernia pe Cehi cu Germanii, 
în Polouia pe Poloni cu Rutenii, în Triest 
pe Italieni cu Slovenii, în Dalmația pe 
CroațI cu Italieni și așa mai departe. Pro
vocă dâr pe guvernul italian să ia el în 
mână causa Italienilor asupriți în provin
ciile austriace și adecă să sară în ajutorul 
acestora prin crearea de societăți econo
mice și de navigațiune, cari să atragă la 
ele comerciul în Dalmația, Croația, Serbia, 
Bulgaria, Montenegro și în totă Peninsula- 
balcanică. Numai pe calea acesta s’ar pută 
veni în ajutorul Italienilor, căci cu arma 
acjl e ceva prea delicat și costisitor.

Pressa Ungariei j ido vită.
De curând a apărut în Budapesta, în 

editura librăriei „Havasu o broșură : „Pressa 
Ungariei jidovită de *** Budap. 1900. Etă 
câteva părți din cele ce se scriu în acâstă 
broșură despre gazetele și gazetarii evrei 
din Ungaria:

Drapelul corupțiunei, oa și pretutindeni, 
îl portă mai ales in Ungaria pressa evre
iască.

NicăirI pressa nu are o atitudine atât 
de obrasnieă, nu insultă legea, morala, 
ondrea și bunacuviință în așa mod, ca în 
Ungaria.

Cei 800,000 Evrei au preponderanța 

asupra celor 17 milidne locuitori oreștin 
ungari, ajutați fiind de indiferentismul ne 
închipuit al acestor din urmă, țharele esis 
tente conduse de creștini se găsesc aprdpe 
tdte într’o stare nu toomai îmbucurătore, 
pe oând spioul grâului c)'arrior evreiescl 
se află întotdâuna în plină flore și-și în
tinde aoțiunea sa în tote părțile.

Nimenea nu se va mira de acâstă 
stare de lucruri, dâcă va afla, că chiar 
principii biserioilor sunt sprijinitorii in
fluenței evreiescl.

*
Inalții prelațl ai bisericei catolice spri- 

jinesc pe Evrei, âr aceștia în schimb îi lin
gușesc» prin pressa lor.

Unul dintre lingușitorii diariștl mai 
de semă este jurnalistul de casă al cardi
nalului priinat-principe Vaszary, un jidan 
cu numele Dr. Sigmund Șiller, redactor al 
cjiarului evreesc „Pester Lloyd“. Tote soi
rile nouă din cancelaria Primatului asupra 
cestiunei politioe-bisericescl și personale, 
tote scrisorile pastorale ale principelui pri
mat le comunică mai întâih lui „Pester 
Lloydu. țlierele catolice nu vrâu să facă 
anticameră și nu vreu să oerșâscă, acolo 
unde Evreul are liberă intrare și primesce 
cel dintâiîi tdte soirile, pe cari vre să le 
aibă Acest Dr. Șiller a căcjut Eminenței 
Sale atât de mult la inimă, încât acum 
câțl-va uni acest din urmă a presentat pe 
jurnalistul evreu Papei din Roma.

♦

Se vorbesce de un alt episcop catolic, 
care a mers pănă acolo cu simpatia sa 
pentru pressa evreiască, încât s’a asociat 
intre acționarii unui cțiar guvernamental pur 
evretsc Episcopul Paul Sxmrecsanyi a de- 
savuat soirile obiective ale diarului catolic 
„Alkotmany" cu privire la pruncuciderea 
din Nameszto, prin circulărl oficiale și pu
blice, care fapt a produs o mare bucuriă 
în pressa jidovâscă, făcând astfel de rîs și 
de minciună cjiarul catolic!

Prin acâstă atitudine a omenilor sus 
puși, orl-ce acțiune în contra obrăsnioiei 
pressei evreesol rămâne deci paralisată.

*
In Ungaria se găsesc actualmente 

aproximativ o rniiă de gazete și reviste, 
dintre cari numai 165 n’au încăput încă pe 
mâna Evreilor; tore celelalte 835 cțiare apără 
interesele evreescl. Și Ungaria numără astădl 
17 milione creștini și numai 800,000 jidani !

Tote gazetele evreescl prosperâză în 
mod strălucit, âr cele creștine de abia îșl 
pot întreține esistența lor. Natqrgl., că și 
opurile religiose creștine se tipăresc In ti
pografiile evreescl, vin în editurile evreescl 
și se vând numai in librăriile evrescl.

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Bătălia dela Brașov
întâmplată la 17 Iulie 1603.

— Fine. —
Județul Brașovului Michael Weiss, 

acest om isteț (născut din părinți cehi) se 
scusă, că în oraș bântue ciuma într’un mod 
înfricoșat, căreia îi cad jertfă pe r]i câte 100 
de omeni și propune lui Moise să nu pri- 
mescă ajutor de 6ste dela dânșii, pentru-că 
prin acei omeni s’ar infecta totă tabăra și 
astfel ar fi numai spre nefericire.

Numai garnisdna castelului, 150 de 
mercenari*),  în majoritate Români, între 
cari încă nu grasa ciuma (!) o pune la dis- 
posiția voevodului dimpreună c’un biet Ita
lian, măestru de turnat tunuri, cu numele 
Fiotta, care nu de mult se stabilise acolo, 

apoi dre-care cantitate de proviant, puține 
arme, ârbă de pușcă ș. a. Negreșit, oă a 
primit cu asta ocasiune atât Moise, oât și 
Beotaș, câte o pungă de bani, pe cari cro
nicarul și-a uitat să o înregistreze și sigur 
este, că s’au promis multe de tdte — după 
câștigarea bătăliei.

In decursul nopții, spre 17 Iulie, de- 
serteză 320 de Sârbi din tabăra lui Moise 
la Șerban.

Cu revărsatul zorilor, în cjius, de 17 
Iulie domnul Șerban plâcă cu oștea sa, con
form disposițiunilor date, în trei colone 
spre nord, ca să întâmpine pe dușmani.

Colona dreptă, constătătore din 2000 
călăreți comandați de George Raț, înain- 
tâză de alungul polelor dâlurilor dela Râș
nov și Christian spre Brașov, cam pe unde 
conduce șoseaua de astădl.

Coldna stângă oonstătătore, ca și cea 
dreptă, din 200 de ostași, în majoritate pe- 
destrime, comandați de frații MircescI, îna- 
intâză dela Râșnov la Vulcan și, lăsând 
Codlea la stânga, de-a!ungul văii Bâtsei.

Col6na din centru, constătătdre din ' 

grosul armatei, 6000 ostași, conduși de în
suși domnul Șerban, înaintâză dela Râșnov 
și Christian spre Gh’mbav.

Moise aștâptă în posiția pregătită, în 
cjiua precedentă, atacul lui Șerban. Centrul 
posiției sale era, precum s’a amintit mai 
sus, fortificat cu șanțuri și cară, cari erau 
legate unul de altul ou lanțuri, ăr la anu
mite distanțe, între cară, erau postate pusei 
de mur, pe cari le puse la disposițiă Bra
șovul. La ambe oapetele liniei frontului, 
erau postați în posițiă înaintată, țîntași 
aleși cu pusei și câte 25 de tunuri, pe cari 
Moise le culese de prin cetățile ocupate, 
dâr în cea mai mare parte le căpătase dela 
Brașov.

Scopul aoestor țîntași și tunuri era să 
flancheze colânele de atao, cari ar veni să 
atace fortifioația centrului în front.

Moise în așteptarea dușmanului se 
urcă pe vârful uuui car încărcat, de unde 
vede mai dintâiG colona lui Raț, ale cărei 
sulițe și halebarde strălucitore se oglindau 
în racjele sdrelui de diminâță.

Domnul Șerban, care însoțit de ar- 

mașii săi, înaintase pentru de a se orienta 
asupra posiției dușmanului, observă fortifi
cația de oară în centru și vede, că Moise 
îl aștâptă în defensivă. Planul lui de atac 
era numai decât făcut și era de a ataca cu 
totă puterea fortificația din centru, ou oo- 
lona sa și cu colona lui Raț, care spre 
acest scop căpătă ordin, oa imediat să des- 
oalece, er colona Mircescilor o îndreptă în 
contra aripei drepte și liniei de retragere 
a dușmanilor.

Cavaleria pedestră a lui Raț este în
șirată în liniile de atac ale infanteriei și 
totul este gata pentru atac, se aștâptă nu
mai înaintarea coldnei Mirceștilor, care 
avea de a face calea cea mai lungă.

Fiind cjiua caldă, âr străbaterea prin 
tufișe, iârbă înaltă și sămănăturl anevoiosă, 
trecu mult timp pănă ajunserătote trupele 
la locul destinat lor. Ast-fel erau deja 3 
ore d. a. când domnul Șerban dete semna
lul de atac pentru oștea sa — patru puș- 
cături de tun. Atunci de-odată se ridică 
vitâza âste de tâte părțile și colonele de 
atac înainteză de tâte părțile în fuga mare



GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 51.—1900.
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Jidanul se impune oa representantul 
vieței spirituale în Ungaria. El faoe po
litica, economia, romane, piese teatrale și 
alte sorieri literare, el scrie „foi familiare11 
pentru goepodinile oreștine și fiicele lor, 
basmele pentru oopii. El scrie istoria, 
opuri technioe, de medicină chiar și despre 
istoria bisericâscă. „A scrie" se chiamă în 
oașul acesta în mod cât se pote de obrasmo 
„A mâzgăli".

*
In Budapesta sunt 25 cțiare ootidiane, 

dintre oarl două, „Alkotmany" și „Magyar 
Allam", sunt creștine, 9 au redactori creș
tini, însă aceste <Ș.iare sunt indiferente in
tereselor creștinescl, âr 14 sunt compleot 
ovreesol.

Aceste din urmă sunt: „Budapester 
Tagblatt", „Budapesti Naplo", „Este Uj- 
sag“, „Frise Ujsag", „Magyar Estilap", 
„Magyar Hirlap", „Neues Pestes Journal", 
„Neues Politisches Volksblatt", „Pester 
Lloyd", „Pești Naplo", „Pești Ujsag", „Po- 
litisches-Volksblat" și „Magyar Szo".

Șefl-redaotorl și redaotorl sunt: Iu
lian Weiss, Josef Veszi (Weiss), Isidor 
Barna (Braun), Michael Szalay (Singer), 
Alexander Fenyo (Fino), Ludwig Brody, 
Max Falk, Ambros Nemenyi etc. Sunt ji
dani și statul-major al opiniei publice în 
Iudeo-Maghiaria; generalii au sediul lor în 
loja francmazonă.

Dintre 22 diare politice săptămânale, 
sunt numai 4 creștine, 7 jidovite, 4 socia
liste și 7 de tot ovreescl. Intre celelalte 38 
Ziare săptămânale din Ungaria sunt 4 creș
tine, 19 jidovite și 15 de tot ovreescl.

Din 17 reviste pedagogice sunt numai 
trei orestine, 14 jidovite și 4 de tot în ma
nile Evreilor.

Din 6 reviste pentru tineret, este nu
mai una singură creștină și 5 jidovescl. 
Dintre cele 15 diare umoristice din Buda
pesta, numai una singură este creștină, 5 
sunt jidovite și 9 de tot în manile ovrei
lor. Din 32 reviste juridioe sunt 9 ovre
escl. Din 27 reviste medicale și veterinare 
sunt 12 total în mânile evreescl. Din 27 
reviste agricole, evreescl sunt numai 2. 
Dintre 148 de (fiare, cari se ocupă în mod 
special cu industria, comeroitî și finance, 
sunt 68 în mânile evreescl. Aci este drum 
larg deschis pentru înșelătoriile geniului 
jidoveso și necesităților sale.

Foiletone fără de moravuri, scirl și 
romane sunt la ordinea (jil®1, și la- aceste 
se mai adaug cele mai murdare înserate.

Sursele principale ale diarelor iudeo- 
maghiare sunt 12 corespondențe, cari apar 
în Budapesta, și cari afară de una singură, 
celelalte stau tote în mânile ovreescl și 
conform acelora esploatâză faptele cunos
cute în mod tendențios, după modul evre- 
esc. Negreșit, oă se păstrâză tăcere asupra 
tuturor faptelor, cari ar fi neplăoute Evreu
lui, de aceea gloria evreiască strălucesce 
cu atât mai orbitor.

Din România.
Procesul Hallier.

Marți s’a început procesul dintre sta
tul român și antreprenorul lucrărilor portu
lui Constanța Hallier, în BucurescI, înain
tea unui tribunal de arbitri.

Acest proces seim cum s’a născut. 
Hallier, unul din antreprenorii cei mari din 

invocând numele sântului Nicolae spre po- 
siția dușmanului. Aceștia învâcă numele 
vergurei Maria și răspund cu o salvă din 
cele 50 de tunuri și sute de puști. Un mo
ment se opresc colonele de atac uimite de 
trăsnetul înfiorător al atâtor guri de foc 
îndreptate spre ele, dâr observând, că aoele 
nu causară mare pierdere, dau ârăși năvală 
și cu lănci și cu halebarde, cu cuțite, ou 
săourl și cu topore desfac deolaltă carăle, 
întră înlăuntrul posiției, resping linia pri
mă cu ușurință, âr ajungând la a doua, for
mată din grosul trupelor lui Moise, întim- 
pină resistență.

Aici se începe o luptă crâncenă, piept 
la piept, care durâză mult timp și în de
cursul căreia Moise trimite la Bectas nenu- 
mărațl călăreți, să-l roge în numele său 
de ajutor. Dâr Bectas nu-i dă nici un răs
puns, pentru că colonei Mirceștilor îi suc
cese, mascată de răchitele ce cresc pe ma
lul Bârsei, să ajungă la spatele aripei stân
ge a inimicului și după un atac surprinză
tor, vehement, oștea tătărescă, deși de două- 
orl mai numărâsă, o luă la fugă, er Turcii 
vejendu-se părăsiți fug și ei pe urma Tă- 

Franoia, încheiase cu guvernul român oo.n- 
traotul pentru lucrările portului din Con
stanța. Acum patru ani (1896) guvernul de 
atunci a modificat concesiunea, ce s’a fost 
acordat lui Hallier, dându-i în întreprindere 
nisce lucrări suplementare fârte însemnate, 
așa că acestea făceau aprope suma îndoită 
de luorărl, cu cari fusese însărcinat prin 
contractul primitiv.

După doi ani, în care interval antre
prenorul, care nu esecutase, decât o mică 
parte a lucrărilor, el n’a mai fost în stare 
de a-șl împlini angajamentele și a părăsit 
lucrările sub pretext, că nu le mai pâte 
continua din causa dificultăților și șicane
lor, ce i-le face statul. Vădend acâsta, gu
vernul a luat însu-șl lucrarea în regiă, ca 
să nu lase să se pericliteze ceea-ce s’a 
fost lucrat cu mari cheltuell în cei doi ani. 
De-odată cu acâsta însă, s’a elaborat de 
eătră bărbații speoialiștl un nou plan, prin 
care s’a restrîns planul primitiv al portului 
Constanța, lucrările fiind reduse pe cât era 
de lipsă pentru a oonstrui un port mai 
mic, dâr totuși suficient pentru 50 de ani. 
Prin acestă micșorare a planului statul era 
scutit de o cheltuielă aprope îndoită de 
cum era neapărat necesar.

Urma în consecență, oa contractul 
statului cu antreprenorul, care nu șl-a îm
plinit obligațiunile sale, să fiă resiliat. 
Acâsta s’a și întâmplat. Hallier, după con
tractul ce-1 încheiase cu statul, trebuia să 
recurgă la justiția țării și diferendul dintre 
el și stat trebuia să se resolve de tribuna
lele ordinare române.

S’a susținut însă, oă era cașul dat de 
a-se faoe o lichidare urgentă, oe o pretin
deau interesele statului și că nu se putea 
trăgăna acâstă lichidare cu anii pe calea 
jurisdioțiunei ordinare. Basat pe aceste 
motive guvernul actual a venit înaintea 
parlamentului ou o oonvențiune pentru a-se 
resolva litigiul pe cale de arbitragih. S’a 
dis atunci, că este cu atât mai de lipsă 
a-se tranșa afacerea prin un tribunal de 
arbitrii, ou cât dâcă s’ar fi luat calea jus
tiției ordinare, statul ar fi. trebuit să ur
meze în timpul procesului a lucra în regie 
pe contul antreprenorului, dâr pe basa unui 
plan schimbat, ceea-ce l’ar fi pus într’o po- 
sițiă nefavorabilă, căci nu putea să lucreze 
în regie pe contul antreprenorului, decât 
numai esecutând fără nici o modificare ace
leași luorărl, ce le-a părăsit antreprenorul. 
S’a susținut deci, că altă soluțiune mai 
praotîcă nu putea fi, deoât instituirea unui 
tribunal de arbitrii. Convenția presentată 
de guvern parlamentului a fost ratificată 
de acesta și acum tribunalul de arbitrii s’a 
întrunit în Bucuresol, pe basa legii votate 
promulgate, cu scop de-a esamina partea 
technică și de socoteli și a aduce o sen
tință asupra pretensiunilor și reclamărilor 
antreprenorului Hallier.

Așa s’a născut afacerea Hallier. Din 
partea oposițională se susține, că în urma 
stăruințelor lui Hallier grupul de financiari 

tarilor și câți putură scăpa, numai dincolo 
de Olt cutâză a se opri. Acesta era causa 
că Bectas nu veni centrului într’ajutor ata
când pe Șerban dindărăt, precum doria 
Moise.

Frații MirceștI după acest str&luoit 
succes înaintâză spre sgomotul de luptă, ce 
s’autjia din spre Brașov, și atacă grosul lui 
Moise, care stetea în luptă cu Șerban în 
flano și în dos. Prin acest atac s’a decis 
bătălia și generalii lui Moise, Bethlen și 
Rhedei îșl retrag trupele ce le mai rămase 
din luptă, căutându-șl scăparea cu ele în 
fugă. >

Domnul Șerban veefend deja mai îna
inte, oă bătălia st apropie a fi decisă în 
favorul său, scote din luptă cavaleria des
călecată a lui Raț, îi dă ordin să încalece 
și să stea gata a urmări pe dușmani. O 
grozavă surprindere pentru armata bătută 
a lui Moise. Ca de o vijeliă sunt ajunși 
fugarii de călăreții, români, cari le iau cele 
50 de tunuri, pe cari încercară a le mân
tui și încărcându-le le îndrâptă spre foștii 
lor stăpâni causându-le mari pierderi. Moise 
constrîns a părăsi acest mormânt al spe- 

franoesl, cari au intrat în sindicatul ger
man, cu care guvernul român a negociat 
împrumutul de 175 miliâne, ar fi pus ca 
condițiă sine qua non, ca guvernul să ad
mită cererea lui Hallier de a-se judeca 
pretensiunile lui de cătră un tribunal de 
arbitri, că prin urmare s’ar fi întâmplat un 
fel de interveuțiune străină, căreia guver
nul român ar fi cedat în nevoia lui de-a 
contracta grabnic un împrumut în străină
tate. Afirmările aceste au fost desmințite 
de cătră organele guvernului, dicendu-se, 
că numai în considerarea intereselor statu
lui, cari pretindeau o grabnică lichidare a 
afacerii, s’a admis judecarea printr’un tri
bunal de arbitri.

Cu tote astâa guvernul este acusat, 
îndeosebi de oposiția liberală, că a negii- ■ 
giat interesele morale și materiale ale sta
tului, că a admis un tribunal arbitrar, în 
care să ia parte și străini, eto. La aoeste 
acusărl răspunde „Timpul" constatând, oă 
la 1878 și guvernul Brătianu a încheiat o 
asemenea convențiune cu antreprenorul 
Guilloux,- pentru construirea liniei ferate 
Ploescl-Predeal. S’a admis și atunci un tri
bunal de arbitri și în convenția se 4'°ea, 
că arbitrii, unul ales de guvern, celalalt 
de conoesionarl și supra-arbitrul ales de 
ambii, „vor pute fi indigeni seu străini".

*
Procesul Hallier s’a început Marți di- 

minâța. Ședințele se țin în localul înaltei 
curți de compturl. Tribunalul e compus ast
fel: M. Șuțu arbitrul guvernului român; 
Mauffre arbitrul lui Hallier și Leemans supra- 
arbitru. Președintele tribunalului este d-1 
Șuțu. Advocații statului român sunt: I. 
Boambă, G. Panu și B. Păltineanu; advo
catul lui Hallier este R. Poincarâ, fost mi
nistru francos, cu ajutorul său Antoine.

In ședința primă Poincarâ, advocatul 
antreprenorului Hallier, șl-a început pledo
aria. El formulâză pretențiunile clientului 
său, cari în total se ridioă la suma de 18 
milidne de franci.

*
Abia îșl înoepuse Poincarâ pledoaria 

și de afară se autjia un sgomot asurzitor, 
fluerături și huiduell. înaintea Curții de 
Compturl se adunase o mare mulțime, spre 
a manifesta și a protesta în contra tribu
nalului de arbitri.

Poliția a trebuit să întrevină făcând 
mai multe arestări și numai cu greu a pu
tut împrăștia mulțimea. încă din presâră 
se împărțiseră în public apeluri încadrate 
în doliu cu semnătura „comitet de. resis
tență", în care publicul era provocat să 
manifesteze în contra tribunalului de arbi
trii. La universitate era afișat asemenea un 
manifest nesemuat, în care erau provocațl 
studenții să mârgă la Curtea de Compturl 
și să împiedece judecarea tribunalului ar
bitrar.

In (jiua următâre, Miercuri, ârăși s’au 
adunat 'mulțl manifestanțl, ca să protesteze, 
dâr au fost opriți de a-se apropia de Curtea 

ranțelor și visurilor sale, fuge cu o mică 
câtă spre Brașov, dâr de-odată este ajuns 
de călăreții români și încă din depărtare 
îl provocă Raț să depună armele. Moise 
însă nu voiesce să urmeze provocării înjo- 
sitore, ci fuge în speranța, că îi va succede 
a-șl soăpa vieța, căpătând adăpost în Bra
șov, dâr în fugă este ajuns și străpuns cu 
sulița din dos, âr .Raț cu mâna propriă îi 
tae capul*).  —

Acest cap s’a espus, după cum se scrie, 
la ordinul lui Șerban pe piața Brașovului înfipt 
într’o suliță. Un cetățen milos se-1 fi luat într’o 
nopte și să-l fi înmormântat în grădina sa, care 
ar coincide cu hotelul „Europa11 de astăcll.

Tot materialul'de răsboifi, 50 de tunuri 
32 de stegurl și o mare mulțime de prin- 
sonerl, oad în mânile învingătorilor.

Câmpul de luptă era acoperit cu morțl. 
Să scrie să fi că(jut 4000 mii, împreună cu 
majoritatea nemeșilor din Ardeal.

Cele 32 de stâgurl Șerban le trimite 
împăratului la Praga, predându-i cu ele Ar
dealul pierdut.

I. M. 

de Compturl printr’un cordon de sergenți 
și de gendarml pedestri. De aoi s’au dus 
apoi la ministeriul de finanțe, dâr și aid 
au fost întâmpinați de polițiă. Intr’aceea 
crescând numărul lor tot mai mult, au tre- 
out peste calea Victoriei și au mers la clu
bul liberal, unde au strigat „trăâscă libe
ralii, jos guvernul!" De aci s’au îndreptat 
spre Senat. Aici poliția nu luase măsuri de 
a preveni o demonstrația și așa mulțimea 
agitată a început a bombarda cu pietri 
ferestrile și ușile dela intrare ale Senatului. 
Manifestanții s’au reîntors apoi ârăși de unde 
au pornit și au decis oa Joi (erl) la amiacjl 
să se întrunesoă din nou la un loc anu
mit, ca de acolo să mârgă ia palatul înaltei 
curți de compturl.

Despre ceea-ce s’a petrecut în decur
sul Z’lei de erl n’avem încă nici o scire.

Sciri alarmante din Rusia.
Piarului „Standard*  din Londra i-se 

telegrafâză din Constantinopol următârele:
După raporturi oficiose sosite aici, Ru

sia a dat ordin de mobilisare generală a tu
turor forțelor de pe uscat și mare. O divizia 
a fost trimisă la Trapezunt. Afară de acâsta 
a fost pornită pe drum o escadra de resboiii 
rusâsoă. Se crede, că prin acâsta Rusia vrâ 
să constrîngă Porta la concesiuni în aface
rea căilor ferate din Asia-mioă.

*
De altă parte*  lui „Kolnische Ze’tung*  

i-se telegrafâză din Berlin următârele:
In cerourile germane sunt urmărite 

cu mare atențiune soirile alarmante despre 
situațiunea din Balcani și Orient. Trebue 
să se noteze, că indisposiția Angliei față 
de cuceririle oomeroiului german în Tur
cia este esplicată ca o intrigă a Germa
niei contra Rusiei. Diplomația germană 
însă observă oea mai mare reservă în oes- 
tiunile litigios» dintre Rusia și Turcia și nu 
intenționâză a scote unei puteri străine 
castane din foc. După părerea cercurilor 
englese bine informate, Anglia nu e aple
cată a ajuta pe Turcia contra Rusiei. Decă 
Turcia, pe basa tratatului din Cipru, va 
reaminti Angliei obligămintele luate asu- 
pră-șl, că adecă e datore a apăra posesiu
nile Sultanului din Asia-mică, Anglia îi va 
răspunde, că prin aceea, că Pârta n’a luat 
în considerare proieotele de reformă en
glese și a neglijat a-șl face datoria față de 
Armeni, Pârta și-a pierdut orl-ce preten- 
siunl de drept la ajutorul Angliei.

Resboiul din Africa sudică.
Situațiunea pentru Buri e fârte gravă. 

Anglia pare a nu fi de loc dispusă a în
cheia pace, înainte de-a fi înfrânt cu desă- 
vîrșire resistență Burilor. Ea intenționâză 
a dicta pacea din Pretoria. Republioele 
africane au trimis în Europa 3 delegați, 
pentru-ca guvernele și Anglia mai ales să 
aibă cu cine negocia. Acești delegați însă 
se vor isbi de colosale greutăți și vor faoe 
triste esperiențe, căci diplomații se retrag 
și nici unul dintre potentații Europei nu 
vrâ să ia inițiativa. E caracteristic, că la 
Berlin se șoptesce, că causa pasivității 
Europei ar fi Rusia, care să fi promis An
gliei deja înainte de începerea ostilităților, 
că nu va esploata răsboiul din Africa su
dică. Burii sunt astfel dațl pe mâna ini
micilor lor.

După tâte acestea răsboiul se va con
tinua. Joubert organisâză din tâte puterile 
o resistență în jur de Vynburg și la Pre
toria. Anglia din parte-i transpârtă înoă 
trupe și munițiunl în Capland, unde Ro
berts a trimis pe Kitchener să sugrume răs- 
câla Olandezilor.

Etă soirile mai nouă :
Roberts în Bloemfontein.

Cu data de 13 Martie Roberts tele
grafâză din Bloemfontein la Londra :

„Cu ajutorul lui DumneZeu și în ur
ma vitejiei soldaților Majestății Sale, tru
pele de sub conducerea mea au ocupat 
Bloemfontein. Stindardul britanic fâlfăe pe 
edificiul guvernului, din care fostul preșe
dinte Sieyn s’a strămutat erl. Eraser, un 
membru al fostului guvern, apoi primarul,
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secretarul guvernului, șeful districtual și 
alțl funcționari, mi-au eșit înaintea orașului 
și mi-au predat insigniile. Inimicul s’a retras 
în veoinătate. T6te par liniștite. Popora- 
țiunea orașului a întâmpinat cu bună
voință trupele n6stre“.

Acțiunea de pace.
1

Din Berlin se telegrafâză, că în urma 
împrejurării, că republioele bure s’au adre
sat direct cătră guvernul engles, se vor re
țină dela o intervenția.

Din BruxeUa se vesteece, că în cer
curile guvernului de-aoolo, intervenția pu
terilor e considerată ca o simplă formali
tate. Cabinetele pregăteso o notă, în care 
vor declara, că resping intervenția. Agentul 
transvaalian declară, că republicele bure vor 
continua lupta pană la fine.

0 luptă eroică a Burilor.

La Abrahamskraal s’a dat în 10 Mar
tie n. o lupta mare între Buri și EnglesI, 
despre care comandantul bur Delarey tele- 
grafâză următorele la Pretoria:

Forțele Englesilor (la AbrahamskraaT) 
erau de 40,000 omeni. Ele s’au apropiat 
din două părți de posițiunile nostre. La în
ceput au atacat posiția, în care se afia ar
tileria generalului Colliers. Atacul acesta a 
fost urmat de un foc din pusei, rănind doi 
Buri. Când Englesii au aflat, că nu-i spe
ranță de-a dobândi în partea acâsta un suo- 
ces, au îndreptat al doilea atac contra 
flancului stâng, care ooupa un lanț de co
line. Pe punctul cel mai înalt al muntelui 
mă aflam eu (Delarey) cu 300. Ocuparea 
acestui pise era pentru EnglesI un însem
nat punct strategic. După-ce și omenii mei 
erau în clar ou acâsta, s’a desfășurat o 
luptă vehementă, care a ținut dela 9 bre 
diminâța pănă la apunerea eorelui. Ai noștri 
s’au luptat ca leii și au respins in massă pe 
Englesi, care totdâuna îșl completau rândurile 
sparte. Tote încercările inimicului de-a lua 
posiția nostră cu asalt au fost zădărnicite. 
Englezii au avut pierderi mari.

Cronje pe insula St. Elena.

Din Capstadt se telegrafâză, că gene
ralul Cronje, dimpreună cu Burii captivi, au 
fost porniți alaltăerl spre insula St. Elena, 
unde vor fi ținuți pănă după încheierea 
păcii.

— 3 (36) Martie.

Alegerea delegațiunei austriace. 
Din Viena se anunță, că președintele ca
merei a primit un rescript dela ministru- 
președinte Koerber, în care îl rogă să ia 
măsuri pentru alegerea membrilor în de- 
legațiune. Alegerea se face, probabil, a<jl.

Liga la Predeal. Poimâne, Dumi- 
neoă 5 Martie v., se va ținâ în Predeal 
adunarea generală estraordinară a Ligei 
■culturale, secția Predeal. La ordinea cjil0’ 
va fi: raportul comitetului asupra stării 
actuale a secțiunei, reîntregirea comitetului; 
fixarea unui program de acțiune viitâre; 
alegerea delegaților pentru sărbările dela 
Iași; comunioărl și propuneri conform sta
tutelor.

Căile ferate române și streinii. In 
ședința de Marți a camerei române s’a vo
tat cu 69 voturi din 70 de votanțl legea, 
care prevede, că pe viitor nu se va mai 
primi ca funcționar nici nn străin la căile 
ferate române.

Cununia archiducesei veduve Ste
fania se va faoe Luni în 19 1. e. în Meran, 
cu contele Lonyai.

0 comună ungurescă în marginea 
peirii. In comitatul Bichiș se află o co
mună curat maghiară, ai cărei loouitorl 
sunt în ajun de a lua lumea în oap, atât 
de tristă e sdrtea, la care a ajuns. Hotarul 
comunei are ce-i drept 51.000 jugără ca- 
tastrale, însă din acestea 46,000 sunt pro
prietatea familiei contelui Wenekheim, așa 
că locuitorii nu dispun decât de 5000 ju- 
găre, dâr și acestea pământ sterp și greu 
de cultivat. Locuitorii sunt atât de înglo
dați în datorii, încât nu mai au apropo 
inimic al lor. Autoritățile au făcut pași la 

ministru de agrioultură să vină în ajutorul 
acestor nenorooițl. — Ferioită țâră !

Tabloul execuției lui Horia, opera 
piotorului G. PopovicI, a fost espus Luni 
în sala nouei universități din Iași.

Vindecarea tuberculosei. „Revwes 
des Bevues" din Paris publică un articul 
sensațional despre vindecarea tuberculosei. Se 
afirmă, că doi învățațl franoesl au deslegat 
pe deplin problema vindecării acestei bole 
prin un serum pregătit din sucurile cărnii 
de vită. Meritul acestei descoperiri scien- 
țifice este al medicilor frances Charles Bi
chet și Haricourt.

„De n6caz“. D-l Th. D. Speranță, 
inspector soolar, a scris o piesă contra 
alcoolismului, întitulată „De năcaz"-. Acâstă 
piesă se va juca de copiii din scolele pri
mare din sate, înaintea sătenilor.

Regina Angliei va călători în 4 
Aprilie în Irlanda. I-se pregătesce o mare 
primire.

Memoriile moștenitorului de tron 
Rudolf. „Nouvelle Revue Internationale1* 
din Paris a început să publice memoriile 
decedatului moștenitor de tron Rudolf. 
Foia francesă dice, că sunt autentice.

Societatea „Progresul Silvic1*.  Sâm
bătă sâra s’a ținut în palatul administrației 
Domeniului Coronei, sub președenția d-lui 
loan Kalinderu, prima confereuță a socie
tății „Progresul Silvic". A vorbit d-l sub- 
inspector Ernest Gheorghiu asupra vână- 
târei. înainte de a se da cuvântul confe
rențiarului, d-l loan Kalinderu a rostit o 
frumosă cuvântare asupra interesului, ce 
presintă conferențele anuale ale aoestei so
cietăți. A asistat la acâstă conferență și 
ministrul domeniilor.

Congres pentru combaterea tu
berculosei. La 25 Aprilie se va ține la 
Neapole un congres pentru combaterea tu
berculosei. Congresul va dura trei cjile. 
Biuroul congresului a intervenit pe lângă 
ministrul român de instrucțiune ea să-și 
trimită un delegat.

DistincțiunI cu ocasia esposiției 
francese. Id deoursul esposiției universale 
din Paris se vor face o mulțime de distinc- 
țiunl. Camera francesă va stabili săptă
mâna viitore numărul celor ce vor fi dis
tinși cu medalia de onore. Ministrul de 
comerciu a înaintat deja camerei un proiect 
de lege referitor la aoâsta.

închiderea politechnicului din Lem
berg. Șcâla superiâră technică din Lemberg 
a fost închisă de vre-o câte-va dile. Pricina 
este că studenții au demonstrat în contra pro
fesorului cavaler Thullie, fiind-că la ultima 
algere de deputat a lucrat în favorul mi
nistrului Pieniak, pe când studenții păr
tineau pe aderenții lui Dasinski. La înce
putul acestei săptămâni rectorul a afișat pe 
tabla nâgră publicațiunea de închidere, la 
oare drept răspuns și studenții au afișat 
un plaoat, în care espun păcatele lui Thul
lie, învinuindu-1 că a corteșit pentru Pien- 
tak. In placat studenții sunt provocațl a 
face tot posibilul, ca Thullie să fiă depărtat 
dela catedră.

Un furt de patru milione. Gendar- 
meria din comitatul Lipto caută în ruptul 
oapului pe un hoț ingenios, care a pus 
mâna pe un milion de dolari, adecă aprdpe 
4 milione corone. Hoțul este un Ungur, care 
înainte de asta ou câțl-va ani a emigrat 
la America și era aplicat în topitorea de 
aur Balbuch din Newark. El se numesce 
Zaj aoz Istvan. Furtul l’a făcut Zajaez 
așa, că ducea dilnio în atelier o sticlă ou 
oafea nâgră, în care introducea cu mult 
vicleșug aurul topit, pe care apoi îl scotea 
acasă. Zajaez a dispărut și aoum îl caută 
în tâte părțile. Femeia și fata lui eunt 
arestate în New-York, dâr de urma hoțului 
nu s’a dat încă. Se bănuesoe, că a fugit în 
America de sud.

Concert. Musioa orășenâscă va da 
Duminecă un concert în otelul „Europa1*,  
începutul la 7’/2 ore sâra. Intrarea 60 b.

1. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari su- 
fer de nemistuire seu stomacul nu funcționezi re
gulat ceea ce causeză constipație, durere de cap, 

lipsă de apeHt sân alte bole, pot conta la vindeca’e 
sigură prin folos’rea cunoscutelor prafuri seidlitz ale 
lui Moli. Cutii originale a 2 cor. se pnt căpăta dil- 
nic priu postă dela farmacistul A. Moli liferantul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provincia se se câră preparatul A. Moli provedut 
cu marca de contravenție și subscriere.

Pentru masa studenților deU șoo- 
lele medii și superiore din Brașov au întrat 
următorele contribuirl:

1) Pe lista nr. 227 (Oolectant D-l Io
sif Velceanu în Reșița moot.): D-l Iosif 
Velceanu 10 cor., D-l Alex. Crenianu 20 
cor.; cu totul 30 cor. —

2) Pe lista nr. 241 (coleotant D-l David 
Terfaloga, preot în Reșița mont.): D. Ter- 
faloga 10 cor., Eman. Barbu notar cero. 
10 cor., G. Nicolaevid neguțător 10 cor., 
Casina rom. din Reșița mont. 10 cor., Mat. 
Bălan preot, Reșița rom. 10 cor., Nio. Bă- 
lănescu, preot în Reșița mont. 10 cor., I. 
Budințian, adv. Booșa m. 20 cor., Dr. Aurel 
Oprea, adv. Booșa m. 10 cor., Dr. P. Bor- 
lovan, medio Bocșa m. 10 cor., Petru Po
pescu preot în Văliug 10 cor., G. Crăciun 
în Kolnik 6 cor., Ant. Sabin în Kolnik 4 
cor., los. Eremiă, preot 6 cor., Tr. Băiaș, 
vicenotar Kolnik 2 cor., Marin Drăgan, în
văț. Colnic 2 cor., Avram Mitter, învăț. 
peDs. 2 cor., Iuliu Bumbescu, preot Țerova 
2 cor., Nie. Marta, proprietar în Reșița 
mont. 10 oor., Crist. Pateșan, proprietar în 
Reșița m. 10 cor., Ios. Barbu 4 oor., —cu 
totul 158 corone.

3) D-l Vasilie Chirtop din Câmpeni în 
loc de cunună peritore pe mormântul ne
uitatului său nepoțel Viorel Chirtop a tri
mis 10 cor. pentru masa studenților.

— Esprimăm cele mai vii mulțămite 
pentru aceste nobile daruri: Direcțiunea 
șcblelor.

„Albina“. institut de credit și 
economii în Sibiiu.

Raportul consiliului de adininistrațiune cătră 
adunarea generală a acționarilor din 

31 Martie 1900.

— Fine. —
După cele premise, lăsăm să urmeze 

tabloul comparativ al operațiunilor prin
cipale.

Depunerile: Cu finea anului 1898 
erau la institut 8,506 depuneri în sumă de 
5.425,478 fl. 99 cr.

In cursul anului 1899 s’au mai făcut 
2.293 depuneri în sumă de 2.858,460fl. 67 cr. 
In anul 1899 s’au capitalisat interese 228.416 
fl. 92 cr. Deci starea totală a fost de 
10,799 depuneri în sumă de 8.512,356 fl. 
58 cr. Din aceste s’au ridicat2,285 depuneri 
în sumă de 3.318,415 fl. 18 cr. Rămâ
nând Btarea cu 31 Decemvre 1899 8 514 
depuneri în sumă de 5.193,941 fl. 40 cr. 
cu 231,537 fl. 59 cr. mai puțin decât în 
anul precedent.

Escomptul de cambii: Starea por
tofoliului ou finea anului 1898 era de 
21,294 cambii, în valora de 3.581,752 fl. 
89 cr. ; cu finea an. 1899 de 20,153 cambii 
în valore de 3.313,248 fl. 75 or., față de 
anul precedent mai puțin cu 268,504 fl. 
14 cr.

Credit personal țărănesc: ou finea 
anului 1898 era 11,705 obligațiuni în suma 
de 870,166 fl. 60 or.; cu 31 Decemvre 1899 
11,583 obligațiuni în suma de 828,390 fl. 
02 cr., cu 41,776 fl. 58 cr. mai puțin de
cât în anul precedent.

Împrumuturi hipotecare: Împru
muturile pe hi potecă au stat la finea anului 
1898 din 3198 oblig. în suma de 2.386,774 fl. 
10 cr. ; în 31 Decemvre 1899 3447 oblig, 
în suma de 2.525,391 fl. 42 or.; o crescere 
de 138,647 fl. 32 cr. față de anul preoedent.

Aceste pretensiunl sunt asigurate prin 
hipoteca de un areal presto tot d« 111,111 
jugăre 111 stânginl [7] în valore de 9.007,180 
fl., fiind cuprinse aici și edificiile.

Credite cambiale cu acoperire Jii- 
tecară: Starea cu finea anului 1898 a fost 
de 641 împrumuturi în sumă de 794,975 fl. 
95cr.; în 31 Decemvre 1899 705 împrumu
turi în sumă de 836,099 fl. 45 cr., față de 
anul precedent o crescere de 41,123 fl. 50cr.

Credite de Cont-curent: Starea 
acestui ram a fost la finea anului ls98 de 
528,218 fl. 45 cr.; ou finea anului 1899 
734,265 fl. 99 cr.; mai mult cu 206,047 fl. 
54 cr. față de anul precedent.

împrumuturi pe efecte publice 
(lombard) : Starea cu 31 Decern. 1898 a 
fost de 175 împrumuturi de 78,790 fl. 03 
cr.; la finea anului 1899 156 împrumuturi 

de 61,206 fl. 90 cr., față de anul prece
dent mai puțin cu 17,583 fl. 13 cr.

Scrisuri funciare cu 5%: Cu 31 
Deo. 1898 au fost în ciroulațiune în valâre 
de 2.298,250 fl., ou 31 Deo. 1899 în circu- 
lațiune 2.407,750 fl., o crescere de 109,500 fl. 
față de anul preoedent.

Mișcarea cassei:
5

Intrate, la centrală 10.753,056 fl. 58 
cr., la sucursală 4.552,954 fl. 72 cr., suma 
intratelor 15.306,011 fl. 30 cr.

Eșite, la centrală 10.744,301 fl. 49 
cr., la sucursală 4.555,605 fl. 59 or., suma 
eșitelor 15.299,907 fl. 8 cr.

Total 30.605,918 fl. 38 or.
Revirementul în giro-conto al băncei 

austro-ungare a fost în anul espirat de 
8.688,937 fl. 66 cr., âr revirementul prima- 
notei a fost de 19.692,077 fl. 13 cr.

Din bilanțul general al anului 1899 
resultă, că: Suma activelor institutului este 
cu 177,166 fl. 54 cr. mai mare, âr suma ve
nitului brut cu 8,260 fl. 27 cr. mat mică, 
decât în anul premergător.

Subtrăgend din venitul brut al anului 
de 594.514 fl. 78 cr. totalul eșirilor cu 
467,592 fl. 14 cr., resultă un profit net al 
anului de 126,922 fl. 64 cr., cu 1884 fl. 48 
cr. mai mare, decât în anul preoedent.

La acest resultat filiala nostră din Bra
șov a oontribuit ou 29,446 fl. 89 cr.

Fondul de pensiuni al funcționarilor, 
carele în cursul anului a avut erogațiunl de 
4176 fl. 53 or., de asemenea a orescut cu 
12,458 fl. 85 or., ajungând la suma de 143,872 
fl. 39 cr.

După ordinea veohimei ies din consi
liul de direcțiune d-nii Pantaleon Lucuța și 
Simeon Damian. Locurile acestora veți bine
voi a le întregi prin alegere în adunarea 
presentă. In sensul §-lui 36 din statute, 
membrii eșițl sunt realegibill. De asemenea 
veți binevoi a alege întreg oomitetul de 
supraveghiare, 5 membri, pe un nou pe
riod de 3 ani.

Distribuirea profitului net:
Relativ la distribuirea profitului net 

de 126,922 fl. 64 cr., ne luăm voia a face 
următorea propunere:

I. Să se doa acționarilor dividendă de 
5"/0 după capitalul social de 600,000 fl., 
prevădută în §. 62 din satute 30,000 fl.

II. Restul de 96,922 fl. 64 cr. să se 
împartă cum urmâză:

1) 18°/o tantieme statutare (§. 62, b, 
o, d, e, f) membrilor direcțiunei, directoru
lui esecutiv, dirigentului filialei, funcționa
rilor institutului și comitetului de suprave
ghiare 17,446 fl. 7 cr.; 2) Remunerațiune 
funcționarilor fără drept la tantiemă și ser
vitorilor 1,020 fl.; 3) Pentru scopuri de 
binefacere 6,500 fl.; 4) Fondului de pen
siuni al funcționarilor 7,956 fl. 57 cr.; 5) 
Fondului special de reservă 10,000 fl.; 6) 
Supradividendă acționarilor 54,000 fl.

Primită acâstă propunere, dividendă 
anului 1899 va fi de 14 fl. de acție, și se 
pote ridica imediat după adunarea ge
nerală.

Fondul speoial de reservă se va urca 
la cifra de 47,189 fl. 93 cr.

Fondul de pensiuni al funcționarilor 
la 151,828 fl. 06 cr.

Terminând, Vă presentăm rațiociniul 
cu tote oonturile sale, rugându-.Ve,'cs, după 
ce veți fi asoultat și raportul comitatului 
de supraveghiare, să binevoiți:

1) a lua spre scire acest raport, a 
aproba bilanțul încheiat cu 31 Decemvre 
1899 și a da direcțiunei și comitetului de 
supraveghiare absolutoriu pentru gestiunea 
lor pe anul espirat; 2) a primi propunerea 
nostră relativ la distribuirea profitului net; 
3) a distribui suma destinată spre soopurl 
culturale și de binefacere; 4) a fixa prețul 
marnelor de presență pe anul curent; 5) a 
alege 2 membri în consiliul de direcțiune; 
6) a alege 5 membri în oomitetul de supra- 
veghiare.

Din ședința direcțiunii ținută la 27 
Februarie 1900.
Alesuri dru Eebu m. p., Cosmct m. p.,

v.-președinte. direotor esecutiv.

ULTIME 8C1RJL.
Pretoria, 15 Martie. Respunsul 

lui Salisbury a sosit Luni aici. Gu
vernul transvaalian a1 ținut consiliu și 
a decis lupta pănă la estrem. In ho- 
tărîrea acâsta a lui guvernul e spri
jinit de întrâga poporațiune bură, 
pe care respunsul lui Salisbury a 
indignat’o în cel mai mare grad.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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veritabile numai dacă se cumpără dela mine, negre, albe și colorate, 
dela 45 cr. pană la 14 fl. 65 cr. metru. — Trimise franco și libe
rate de vamă. — @ Mostre se trimit imediat. 0

Sz. 5433 — 1899. tlkvi.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirdsâg, mint tlkânyvi hatbaâg, khzhirre teszi, 

hogy a fagarasi megye ârva păztăr vegrehajtathnak Talaba Iuon 1. Iuon
s târsa văgrehajtâst szenvedo elleni 24 frt. tdke kovetelea 6a jârulekai 
itânti vegrehaitâsi ugyăben a fogarasi kir. jârăsbiroBâg teruleten levd

G. HENNEBERG fabricant de mătăsnrl (Iiferant al arii c. și r.) ZURICH.

Cursui Ba bursa din Viena.
Din 15 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4%..........................97.20
Renta de corone ung. 4°/0. • • • 93.65 
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/î°/0 . 100.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 • 100- — 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.40
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 93.—
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.50
Impr. ung. cu premii..................... 164.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.59
Renta de argint austr..............................99.15
Renta de hârtie austr.............................. 99.10
Renta de aur austr................................... 98.35
Dosuri din 1860..................................... 136.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 234.80
NapoleondorI.......................................... 19.28
Mărci imperiale germane . . . .118.47l/2
Dondon vista..................................... 242.90
Paris vista............................................... 96.35
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.45
Note italiene............................................... 90.05

Cursul pieței Brașov.
Din 16 Martie 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.88 Vend. 18.96 
Argint român. Cump. 18.40 Vând. 18.50 
Napoleond’orl. Cump. 19.20 Vând. 19.30 
Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vând. 128.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. — •— 
Dire turcescl Cump. 10.75 Vând. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

Casele orășânescl strada Fortă- 
reței nr. 47, strada Porții nr, 18 și 
Tergul cailor nr. 18 se inchirieză pe 
periodul din 29 Septembre 1900, până 
în 29 Septembre 1903; cârciumile sus 
amintite pe timpul din 31 Decemvre 1900 
până în 29 Septemvre 1903.

Ofertele provScjute cu timbru de 
1 coronă, cu vadiu de 10°/0 sigilate, 
au de a se așterne cel mult pâflă în 
29 Martie a. C. înainte de prânz la 
9 6re conducătorului oficiului oră- 
șănesc economic, D-lui senator Oscar 
AlesillS, de 6re-ce acele mai târcpu aș
ternute nu se vor lua în considerațiune.

Ofertele au Bă conțină decla- 
rațiunea, cum că condițiunile de 
oferte și acele contractuale ’i sunt 
cunoscute și că se supune necondi
ționat.

Tot-deodată este de a se aminti 
în ofert numele și locuința oferen- 
tului și chiria anuală în cifre și li
tere.

Brașov, în 1 Martie 1900. 
895,1-2 Magistratul orășenesc.

Kife Vajdafalvân fekvo. a kir. Vajdafalusi 63 sz. tljkvben 145, 146,
147 hrsz ingatlanokbol jutalekâ
178 hrsz. ingatlanra 13

■ra
frt.

416 frtban
2352 hrsz. ingatlanra 8 frt.

211 •n 77 14 77 2447, 2448 fl 37 13 57
304 n 77 14 7? 2460, 2461 n 5} 7
755/1, 755/2 77 77 2464 a fl 6

77

37
755/3, 755/4 77 2467 fl W 4
1021 n 37 19 77 2501 » fl 7
1066 77 6 17 2507 fl fl 7 n
1068 W 8 5? 2512 n r 6 77

1080 55 6 37 2566 fl 8 ]7

1305 n 57 13 77 2666 fl 3 )7

1333 n 37 4 37 2773 fl 77 7 )7
1361 37 77 19 7? 2801 w fl 6 77
1473 33 75 12 77 2873 i? fl 7 fl1826 33 15 5 77 3176 fl 77 10 jj

1832 n 37 8 77 3221 77 » 14 fl
1838 33 5 55 3234, 3237 fl 77 3 77

1858 37 77 3 77 3254 fl fl 5 77

1946 37 77 17 57 3389 fl 35 25 u
1949 57 71 16 57 3429 37 77 7 77

1953 3? 77 8 73 3704, 3705 fl 75 12 73

1982 15 35 28 55 3761/4 77 5? 4 37
1987 77 37 17 77 3762/5 fl 57 2 77
1990 W 77 35 77 3762/7 fl fl 2
2064 77 37 8 37 3765/2 fl fl 8 5?
2069 37 57 24 fl 3766/2 fl 37 1 75
2087 7? 75 14 fl 4053/2 fl » 6 17
2299 75 5? 8 77 4056 77 1 77

2302 57 37 11 75 4054/2, 4055/1 fl 9 77

Nr. 2227-1900.

Escriere de oferte.
lrl 29 Martie a. c. înainte de 

prânz ia 9 ore se vor închiria la 
oficiu! orășenesc economic pe cale 
de oferte casele orășenesci din 
strada Fortâreței nr 47, strada Por
ții nr. 18, Tergul cailor nr. 18, câr
ciumile orășenesci din Derate și din 
Timișul d,e jos și de sus.

Condițiunile de oferte și con
tractuale se află în decursul orelor 
de oficiu înainte de prânz spie exa
minare din partea fie-cărui.

La a 2-a tragere
de erî a niareî ©Sase a

6-a a loteriei ungare de clasă, 
a cătjut pe leșurile vendute în colec- 
tura năstră următorele câștiguri:

Nr. 11,424 cu 2000 corone, 
Nr. 93,358 „ 1OOO corone,
Nr. 8,432

„ 23.885
„ 32.836

Tragerea clasei 
pană în 10 April și 
losurl:

50® corone.

a 6-a cLureză 
se pot căpăta

Jacob L. Adler și Fratele, 
societate de bancă in comandită 

în SSrasov.

o optime cu . . 10
un sfert cu . 20
o jumătate cu . . 40
un los întreg cu . 80

Sosirea jlBcarna trenurilor io stal rog. ung. îo Brașov.
WalaMU din fl ®ct»mvire st. n. 1SSJW.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la brașov:

[. Trenul de persons 1» 8 ore dim.
IL Tr. ancei. peste Clușiu Ic 2 6. 9 m. p. m.

Iii. Trenul mixt la 10 bre 25 mm. săra
Dela Bucnresci la Brașov:

l. Trenul mixt, care circulă numai Vinerea 
dela Predeal, la 0 bre — min. dim.

II. Trenul acoel. 1» 2 ore 18 miu. p. m.
III. Trenul mixt, la 5 ore 20 miri. p. m.
IV. Trenul cD pers., la 9 ore 27 min. sâra.

Dela Kezdi-Oșorhein la Brașov:
I. Trenul de persone la 8 ore 25 m. d.,

(are legătură îu St.-GeorgI cu Ciuc- 
Szerda și Ciuo-Gyimes).

II. Trenul de persone la 1 oră 51 m. p. m. 
DI. Trenul mixt, la 6 bre 48 m. sera, (are

Dgătură cu CiU'.i-Szereda).
Dela Zernescî la Brașov (G. Bartolomeiu).

I. Trenul mixt la 6 ore 22 min. dim.
II. Trenul mixt la 1 oră 13 min. p. m.

Dela Ciuc-Gyiines la Brașov:
I. Trenul de pers, la 8 bre 25 min. dim.

II. Trenul de pers, la 1 oră 51 min. p. m. 
III. Trenul mixt la 6 ore 48 min. sera.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brasov la Budapesta:

I. Trenul mixt la 5 ore 8 m>n. diminâța
II. Tr. aooel. (peste Clușiu) la 2 6.45 m. p. m. 

III. Trenul de tiers, la 7 bre 48 mm. sera.
Dela Brașov la Bucuresci:

I. Trenul de persone la 3 ore 55 min. d.
II. Trenul mixt la 11 ore a. m.
III. Trenul aeosPrat (oe vine pe Ia Ora'din

Clușiu) la 2 bre 19 min. p. m.

Dela Brașov la Kezdi-Oșurheiu :
I. Trenul de persone la 5 ore 19 min

dim. (are legătură ou Tusnad) 
Ciuo-Szereda. 3 o. 15 in.

II. Trenul mixt la 8 bre 50 miu. a. m. 
1(1. Trenul de pers, la 3 bre 15 m. p. m. 
are legătură cu linia Tușnad-Cmc-Szereda, 
Dela Brașov la Zernescî (G. Bartolomei»).

I. Trenul mixt la 9 6-e și 2 min. a. m.
II. Trenul mixt ia 3 ore l8 corn p. m.

Dela Brașov la Ciuc-Gyinies:
I. Trenul de pers, la 5 ore 19 min. dim.

II. Trenul mixt la 8 ore 50 min. a. m.
1I(. Trenul de pers, la 3 ore 15 min. p. m

W „Gazeta Transilvaniei“ cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. .1. Giurcu și la Eremias Nepoții.

az ârverbst ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendeltetik, es 
hogy a fennebb megjelOlt ingatlanok az 1900 evi aprilis ho 6-îk napjân 
delelott 9 orakor Kis Vajdafalvân megtartando nyilvânos ârveresen a 
megâllapitott kikiâltâsi âron albi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârănak 10%-ăt 
kAszpânzben, vagy az 1881 6vi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyam mal 
azâmitott es az 1881. evi november hh 1-en 3333. sz. alatt kelt igaz- 
sâgiigvminiszteri rendelet 8-ik § ban kijelolt dvadekkepes ertăkpapirban 
a kikifidCtt kezâhez leteuni, avagy az 1881 : LX. tOrv. cz. 170-ik Ș ea 
ârtelmeben a bânatpeaznek a birdsâgnâl eldleges elhelyezeserol kiâlli ■ 
left s?abâya eru ehamerveuvt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1899. evi november h6 15ân.

A kir. torvenyszek mint telekonyvi hatosâg
CSĂSZĂR

880.1 kir. albiro.

w Prafurile-Seidlite »ie iui Moli
VerStahîBe numai, «lecă Siieure «uuutîă este proveijută cu marea «le 

aperare a lui A. ffiloUl și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seid 1 itz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecâtorescă.

și a lui ^gIL
VSritâbilU ilUBBaî 4âo& fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) afină durerile de șoidină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cordue 1.80.

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul iniei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de apărare A. Moli.

TrÎMmiterea jsrîneijpală prin
Farmacistul A. JWOEL1L,

c. și r. furmsor ai curții imperiale Viena, Tuciilauben 9
Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursă postată.

La deposite să se căra anumit preparatele provenite cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la 
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _#
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"V X
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reînoii 

>ri și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiaacă a arăta în deosebi, când voiesc. 

ca eepedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abon&să din nou s6 binevoiască a scrie adresa, 

lămurit și s£ arate și posta ultimă.

Administrat. „daz. Trans/
Tipografia A. Mureșianu, Brașov. /


