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Din „anuarul statului".
Pe la începutul lunei curente 

ministru-președinte unguresc a pre- 
sentat camerei deputatelor un „anuar 
al statului", care cuprinde un raport 
colectiv al întregului guvern făcut 
corpurilor legiuitdre. Acesta îndato
rire de a raporta amănunțit din an 
în an asupra activității sale cu pri
vire la tdte resorturile, i-o impune 
guvernului o disposiție a legii asupra 
oficiului central statistic.

Până acum ministeriile publicau 
dări de sânaă anuale fiă-care separat 
despre activitatea lor. Acesta o fă
cea cu deosebire ministeriul de culte 
și instrucțiune publică.

Ministrul Wlassics n’a mai pu
blicat de astă-dată o dare de semă 
separată, ci ’șl espune principiile, ce 
voesce a-le realisa în cercul activi
tății sale, în amintitul anuar.

Nu cunoscem acest anuar, dâr 
vedem în guvernamentalul „Pester 
Lloyd" care a lăudat și preamărit 
necontenit și pe Wlassics al lui 
Banffy și pe Wlassics al lui Szell— 
că ministeriul cultelor și iustrucțiunei 
publice desfășură într’ensul icona si- 
tuațiunei învățământului în tâtă Un
garia și Transilvania și arată prin
cipiile după cari se conduce în ac
tivitatea sa.

Suntem nevoiț.l a ne țină de 
indicările și conclusiunile generale, 
ce le tace numita fâiă, pe basa ra
portului ministrului Wlassics din 
anuarul statului. Nu aflăm aici ni
mic nou, totuși aflăm de bine a 
împrospăta în memoria cetitorilor 
noștri principiile politicei de instruc
țiune, ce o urmăresce Wlassics cu 
țînta mărturisită de a lăți în ținu
turile locuite de naționalități limba, 
cultura și spiritul național maghiar.

Raportul din cestiune se referă 
la anul școlar 1898/99. înainte de a 
vorbi de comunicările și datele din 
raportul d-lui Wlassics, „P. Lloyd" 
constată, că ministrul nici la cea 

mai neînsemnată disposițiă nu scapă 
din din vedere marile scopuri, ce 
și-le-a pus. Wlassics are cunoscut de 
mult — 4i°e — Gestiunile cultu
lui și nu mai puțin acele ale ins- 
trucțiunei sunt de mare importanță 
pentru „națiune", căci interesele ei 
bine pricepute prescriu de a asigura 
și cultiva pacea confesiunilor în ra
porturile lor cu statul și între-olaltă, 
de a ridica nivelul spiritual al po- 
porațiunei și de a deștepta simțul 
solidarității naționale maghiare deja 
în etatea cea mai fragedă de copil 
a viitorelor generațiunl.

Supunendu-se acestor probleme 
cu însuflețire Dr. Wlassics, adauge 
„P. LI"., înainteză totuși în refor
mele sale numai pas de pas, evită 
cu băgare de sâmă orl-ce pripire, 
care ar pută ușor să pericliteze în- 
trâga sa operă. Caracterul acestei 
opere îl cunoscem cu toții: este opera 
temerară, ce are ca țîntă desnațio- 
nalisarea naționalităților prin cuce
rirea succesivă a întregei lor vieți 
naționale de sine stătătore în folosul 
esclusiv al rassei maghiare.

Lucruri cunoscute, veți c[ice, cari 
au fost produse în nenumărate va- 
riațiunî, încât a început să i-se 
urască lumei de ele. Invităm însă 
pe orî-ce Român de inimă să-șî su
prime disgustul, ce de multe-ori 
pote i-1 produce amărăciunea asupra 
constantei miserii, ce a creat’o sis
temul, care ne înfundă numai cu 
limba și cu școlele maghiare. Decă 
nu li-se urăsce adversarilor nea
mului nostru de a-și continua ac
tivitatea lor distrugătbre și a-șî con
tinua cu tot mai mare metodă și 
putere nisuințele lor periculose esis- 
tenței nostre naționale, atunci nu 
ne este iertat să ni-se urască nici 
un moment de aparițiunile acestei 
stări de lucruri, — ci din contră 
din ce în ce cunoscând periculul și 
văcțând cum cresce și se măresce, 
trebue să încordăm t-ot mai mult 
forțele de resistență și se ni-le oțe- 
lim punându-le tbte fără preget în 

serviciul apărărei năstre legitime na
ționale.

De aceea de câte-or! vom ceti 
în comunicările și datele, cu cari se 
laudă miniștri unguresc! ai instruc- 
țiunei publice înaintea șovinismului 
dominant, că aceștia se încărdă în 
tot chipul prin planuri și reforme 
a-se apropia de țînta, ce și-au pus’o,- 
de a nimici gradat învățământul na
ționalităților în favorea instrucțiunei 
esclusive în limba maghiară cu aju
torul scolelor de stat înființate fiă 
direct din mijlbcele statului, fiă prin 
cucerirea scolelor esistente nema
ghiare; de câteori vom ceti, că 
tot mai mult se estinde influența 
statului asupra instrucțiunei publice 
și că programa guvernului este 
de-a Introduce în ținuturile locu
ite de naționalități spiritul ma
ghiar în șcăle; de câte-orl, cjicem, 
vom ceti despre aceste planuri și 
atentate tot mai cutezătore: să ne 
înfățișăm cât mai viu nedreptatea, 
ce ni-se face și periculul, ce ne ame
nință și se ne întărim în hotărîrea 
de-a aduce orî-ce jertfe pentru a-ne 
susțină și apăra limba și cultura 
năstră românâscă și pentru a feri 
școlele năstre de-a cădâ pradă nesa
țului maghiarismului violent.

Kâllay și Stadler. O fdiă dalma- 
tină scrie, că Beniamin Kallay a făcut pașî 
la Curia romană, ca archiepisoopul Stadler 
să fiă transferat în Zara. Vaticanul însă a 
respins cererea lui Kallay.

Prigonirea Polonilor în Germa
nia. Mai dăunăc}! telegraful a fost adus 
soirea, că guvernul german a închis șcdlele 
cu limba de propunere polonă. După cum 
anunță „Berliner Tageblattuiguvernvă german 
nu se va opri aid, oi încurend va începe 
o acțiune energică de germanisare în con
tra Polonilor. Anume, se vor impune pressei 
polone mai multe restrîngerl însemnate, 
cari vor face imposibilă apariția lor. Apoi 
va disolva tdte reuniunile polone și va în
chide t6te teatrele.

Mișcarea electorală în Austria-
Precum am mai arătat, în sînul par

tidelor din Austria este mare mișoare în 
ajunul alegerilor parlamentare.

Pilele din urmă au scos la ivâlă fre
cări între partidele creștine. In Viena mun
citorii sooial-creștinl vor să se organiseze 
în partid separat. Primarul Lueger a pro
testat oontra nisuințelor de separatism după 
clase și a cerut, oa toți creștinii să fiă so
lidari și să se grupeze cu toții în jurul 
drapelului partidei social-creștine. Se pare 
însă, că apelul lui nu va afla ascultare ne
condiționată și oă dre-care scisiune tot se 
va produce.

In Tirol partida poporală oatolică și 
partida sooial-creștină îșl stau față ’n față. 
Baronul Dipauli de pildă îșl are un contra
candidat în profesorul de teologiă Schăpfer 
din Brixen.

Cei cari se buoură mai mult de fre
cările aceste între oreștinl sunt liberalii. 
Bucuria lor însă o cam turbură împreju
rarea, că după cum înși-șl recunosc, în 
Tirol afacerile politice sunt și a<jl perma
nent influințate de oierul înalt catolic, “ale 
cărui organe eseoutive sunt preoții de prin 
diferitele cercuri și localități. Ga tot an
tagonismul, ce esistă însă între liberali și 
clericali în Tirol, totuși un compromis între 
ei nu pare toomai peste putință, dat fiind, 
că a<jl nu mai sunt la ordinea (filei în Aus
tria oestiunile biserioescl politice, cât mai 
vîrtos antagonismul dintre Cehi și Ger
mani. Pe ,tema apărării intereselor națio
nale germane și a germanismului peste tot, 
clerioalii și liberalii tirolesl pot încă să-și 
dea ici colo mâna și în fața urnei eleoto- 
rale să mergă uniți în unele cercuri.

Dumineca trecută fostul ministru de 
oomeroiu în cabinetul lui Thun Dr. Bern- 
reuther a ținut în Pilsen o vorbire înaintea 
alegătorilor săi. Cu ooasia acdsta Bărn- 
reuther s’a ocupat cu situațiunea politică. 
AdI — (fise el — mw putem conta la pace 
între Cehi și Germani în Boemia, dâcă nu 
vom realisa principiul autonomist în viața 
de stat. Bărnreuther oonsideră de un mare 
rău, oă Cehii duo lupta națională pănă la 
limitele estreme și afiță sentimentul na
țional prin pressă, prin preoți și învățători.

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Părerea unui strein
asupra cestiunei israelite în România.

— Fine. —

Și aoum când sunt la sfîrșit și am 
trecut de mult marginele unei scrisori, aoum 
bag de sâmă,:că n’am vorbit de loo de două 
oestiunl fundamentale asupra cărora esistă o 
iremediabilă confusiune în capetele contem
poranilor noștri. Mulțl susțin, oă nu esistă 
o rassă evree, „un adevărat popor evreu", 
oi numai o religiune evree, cum este cea 
creștină seu cea mohamedană.

Dâcă acâsta ar fi adevărat, ar urma două 
lucruri: 1) Că nu esistă evrei, ci numai un 
anumit număr de omeni de „confesiune 
mosaioă" ; 2) că orl-oe apăsare în contra 
Evreilor este o manifestare de intoleranță 
religiosă. N’am vreme aoum și cetitorii 
d-vostră n'au răbdarea, de a analisa mai 
adânc aceste probleme; voiîî spune numai 
atât: „aceste probleme" nu esistă de fapt; 
nisoe palavragii visători, ignoranți, mărgi
niți și înșelători răutăcioși au colaborat 

pentru a produce confueiune în oapetele 
publicului doritor de lumină. De fapt de 
niol o rassă din lume nu-i așa sigur oa de cea 
evreâsca, că esistă și oă puținele procente din 
alte rasse, pe oarl le-a primit din timp în 
timp (ou totă înterdioerea severă a bibliei 
și a talmudului) au fost îndată absorbite și 
asimilate de masa unitară. Priviți numai 
tabelele marei anohete a profesorului Wir
chow asupra tuturor oopiilor de șcdlă ai 
împărăției germane (pe Wirchow nu-1 va 
aousa nimenea de antisemitism); aceste ta
bele dovedesc oă : „rassa evree este cea’mai 
pură și într’însa găsim cel mai mic număr 
de forme amestecate" (oompară referatul 
în Job. Ranke. Der Mensch, ediția II, II, 
293). Pofesorul de Luschan (un partisan tot 
așa de entusiast al Evreilor ca și Wirchow, 
servindu-se de un enorm material oranio- 
logio ajunge esaot la aceleași condușii în 
cartea lui, Die antropologische Stellung der 
Iuden. Așa-der ohiar „umanitariștii" trebue 
să recunoscă nolens volens că esistă „o rassă" 
evreiâăoă!)

In schimb e tot așa de sigur, că nu 
esistă o „religiă" evreâsoă — după accep

țiunea ndstră a ouventului — și niol n’a 
esistat vre-odată Moses Mendelsohn, cele
brul și nobilul Evreu din secolul trecut, a 
cărui autoritate n’o pote nimeni pune la 
îndoială spune lămurit: „Judaismul nu 
este o religia revelată, ci o legislațiă reve
lată" (Bettung der Iuden 1782).

Din punctul de vedere fisic, Judais
mul se întemeeză pe o conservare prevăcjă- 
tdre a unei rasse ourate de orl-ce amesteo; 
din punctul de vedere inteleotual se spri
jină pe o străveche tradițiă istorică (nu re- 
ligidsă) empirică (nu mitologică său trans
cendentală); din punotul de vedere moral 
oonstă din credința, că poporul evreu este 
singur poporul ales și oă are singur drep
tul de a domina lumea. De „religie", în 
înțelesul nostru oreștin nu se vorbesoe în 
acest întreg sistem; în schimb se pote ad
mite, oă o astfel de oonoepție a ideii de 
națiune și de rassă formâză un fel de com
pensare pentru ceea-oe alțl omeni au sub 
formă de religiune. Așa dâr întru cât esistă 
o națiune evree se pdte vorbi și de o re
ligie evree; pe când religie evree fără o 
națiune evree, fără un popor (deși răspân- I 

dit printre alte popdre, dâr unitar "și oon- 
soient de unitatea lui) este o idee absurdă. 
De aceea prof. Dr. Mandelstam era pe de
plin îndreptățit să esclame la congresul 
evreeso din Basel, dela 29 August 1898: 
„Noi Evreii respingem cu totă energia conto
pirea cu celelalte naționalități și păstrăm, 
fermă speranța nâstră istorică!" (după ra
portul (fiarului parisian filo-semit le Temps 
dela 2 Septemvrie 1898). Acâstă speranță 
istorică de care vorbesoe prof. Mandelstam 
este aceea a dominației universale. Evreii 
au dreptul de a aspira la densa ; noi toți 
însă cari nu ne-am gândit niol-odată la do
minația universală și cari suntem mulțu
miți să fim și să rămânem stăpâni în casa 
ndstră, avem dreptul și datoria să luăm — 
fără brutalități — energice măsuri de apă
rare în contra unui musafir așa de primej
dios. Și acum, cu inima plină de încredere, 
și veselă de speranță, voiîî sfârși cu stri
gătul : Trăiască România!

Rămân, mult stimate domnule,
al d-v6stră devotat,

Houston Stewart Chamberlain.
Viena, 15/IX, 1900.
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Nu pbte fi însă vorba — oontinuă oratorul 
— despre un stat oehio în inima Europei, 
un stat, oare s’ar purta ou inimioițiă față 
de Germanii care-1 înounjură.

Bărnreuther mai cjise, oă dbcă vii
torul parlament nu va pută lucra normal, 
are să vină tariful vamal autonom, cu tbte 
oă Ungaria va afla formule peste formule, 
dboă află, oă așa cere interesul ei. Ungurii 
se consideră deja de pe aoum, oa domnii 
esolusivl ai situațiunei și este fbrte trist, 
oă în Austria înoep deja să se pleoe îna
intea lor, oeea-oe dovedesoe și faptul, că 
număroșl industriași înoep să trbcă în Un
garia — fapt, care constitue un pericul.

Din România.
M. S. Regele a trimis o căldurbsă te

legramă de felicitare Reginei Wilhelmina 
a Olandei, ou prilegiul logodnei sale cu 
marele duce de Meolemburg-Sohwerin. Re
gina Wilhelmina și Regina-Mumă au răs
puns M. S. Regelui, mulțumindu-i.

*
M. S. Regele a primit, din partea Re

gelui Belgilor, o scrisore prin c.are-i noti
fică căsătoria Nepotului Său, Principelui 
Albert al Belgiei, ou Principesa Elisabeta, 
Ducesa de Bavaria.

Eso. Sa d-l Barou Beyens, trimis estra- 
ordinar al Belgiei, a remis M. S. Regelui 
scrisorea de notificare.

*
Altețele Lor Regale Principele Ferdi

nand și Prinoipesa Maria, însoțiți de mioii 
Principi, au sosit erl la ambcjl dela Sinaia 
în Bucuresol, unde îșl vor lua reședința de 
ibrnă la palatul Cotrooenl.

A. S. Principesa Maria îșl sărbăto- 
resoe Luni, 16 Ootomvrie v., a 25 aniver
sare a nasoerei.

*
D-l ministru de interne este hotărît a 

numi o comisiune de economiști și mediol, 
care să propue măsurile oele mai praotioe 
și efioaoe pentru combaterea pelagrei, a 
cărei proporțiunl au devenit din cele mai 
îngrijitbre.

Ministeriul instrucțiunei publice a dat 
o circulară tuturor direcțiunilor șoblelor se
cundare din țâră privitore la plata taxelor 
impuse prin noua lege a învățământului.

Se scie, oă aceste taxe sunt de 42 lei 
anual pentru cursul secundar inferior și 72 
lei pentru cursul superior.

Ministerul instrucțiunei în circulara 
sa dispune asupra scutirei de taxă a ele
vilor silitori dbr săraol.

*

La ministerul de esterne se grăbesoe 
cu traducerea tuturor actelor instrucțiunei 
în afacerea complotului bulgăresc, spre a 
fi trimise la Sofia. Pănă acum s’a trimis 
la Sofia, în traducere franoesă, numai re- 
chisitoriul primului-proouror.

*
Un vapor al societății „Lloyd“ a adus 

alaltăerl în Galați Statua lui Mircea cel 
Bătrân, pentru monumentul dela Tulcea 
De aci, ou un șlep românesc, statua va fi 
dusă la Tulcea.

*

Contra-amiralul Murgescu s’a întors 
în Capitală din inspecțiuneafăcută la Con
stanța diviziei de mare a flotilei române. 
D sa va pleca cjil®!0 aoestea în inspecțiunea 
diviziei de Dunăre la Galați.

*
pilele aoestea să va desohide la Ate- 

neul Român esposiția de țesături, oare a 
fost organisată la ministerul oultelor.

*
D-l inginer Pascu, șeful biuroului mi

nelor din ministerul de domenii se află în 
Dobrogea, unde continuă luorările de esplo- 
rărl-minere deja începute aoolo.

Meseriașii diu Bucurescî vor primi Vi
neri săra la gara de Nord pe colegii lor, 
delegații din provincie, cari vin în Capi
tală eu ooasiunea marelui congres al me
seriașilor, oare se va țină în Bucurescî în 
dilele de 14 și 15 Ootomvrie. Delegații vor 
fi înouartirțițl la mai mulțl oolegl de ai lor 
din Capitală.

*

Esplorările petrolifere ce se fac în 
județul Bacău, au dat resultate admirabile. 
In urma sondajelor făcute de specialiști, 
s’a format convingerea, oă Moldova e fbrte 
bogată în petroleu și că în general produc- 

țiunea de acolo va fi ou mult superibră oa
lei din Muntenia.

*
Esamenele pentru aspiranți la gradul 

de maior al oăpitanilor din marina, s’au 
terminat. In urma resultatelor definitive au 
fost oonsiderațl reușiți d-nii căpitani Deme- 
triade și Iorgulesou și mecanicul Dunarent.

*
Revizorii soblelor române din Mace

donia, terminând afacerile de serviciu la 
ministerul cultelor, au plecat la postu
rile lor.

*
Președintele Republicei franoese a fă

cut Joia treoută ultima visită oficială la Es- 
posiție. Cu prilegiul acesta a visitat și pa
vilionul României.

*
Societatea de petrol olandesă română 

s’a desființat, trecând la o nouă societate 
sub denumirea de „Societatea petroleului 
Cernavoda.*4.

Acbstă nouă societate s’a constituit 
ou un oapital de 1'2,000,000 lei, din oare 
2.000,000 lei deplin vărsațl.

*
Esportul de pește va lua, se speră, 

anul acesta un avent mai mare.
Dbcă timpul se va mai răoi încă, se 

așteptă a se esporta cantități forte mari de 
pește la Viena și Berlin.

*
Procesul lui Nedelooff, asasinul bul

gar al lui Stefanoviol din Brăila, va fi ju- 
deoat de Curtea cu juri din Galați în se
siunea de Decemvrie.

Convenția germano-englesă și 
puterile.

Până acum nu s’a lămurit de loc si
tuația creată de oonvenția germano-englesă 
privitore la China. Nici una din puteri nu 
s’a alăturat încă pe față la principiile fun
damentale din convenția. S’a dis, oă Aus
tro Ungaria și Italia ar fi declarat, că o 
aprobă, dâr pănă acum nu se scie nimic 
positiv în privința acesta.

Amerioa însa-și privesoe convenția ou 
ochi bănuitori. Cu atât mai mult Rusia și 
Franoia. Aoeste puteri din dupla alianță 
au fost penibil impresionate de soirea con
venției, și ou tote, că oercurile ofioiose din 
Petersburg și Paris se arată nepăsătâre, 
predispuse ohiar a primi basele, pe cari s’a 
făcut înțelegerea anglo-germană, presea ru- 
sâsoă și francesă manifestă ou atât mai 
mult indisposiția ei față de acest aran- 
geament al Angliei și Germaniei făout pe 
după spatele celorlalte puteri interesate în 
China.

Dbcă e să se judece după tonul și 
limbagiul, ce-1 țin (Ț81-0!0 rusesol, Rusia 
nu se va poticni în atitudinea și calculele 
ei politice de oonvenția anglo-germană, pe 
oare o foiă rusescă o numesoe „bombă de 
hârtiă“. La convenția aobsta Rusia are un 
răspuns mult mai practic: ține ooupată mi- 
lităresce Mandsuria și calea ferată spre 
nord dela Peking. C’un cuvânt, Rusia do- 
minbză la nordul Chinei. Tot așa domi- 
nbză Franoia la sud prin preponderant 
puterii sale militare.

Fbrte interesant este ceea-oe i-se co
munică din Londra (Țarului parisian „Temps44 
ou privire la motivele, cari au dat ansă 
convențiunei. Etă ce i-se telegrafbză nu
mitei foi:

Convenția anglo-germană privitbre la 
China este o simplă garanțiă mutuală între 
cele două puteri în oontra orl-căror ve
leități ale uneia din puterile contraotante. 
Anglia trebuia să țină sbmă de interesele 
ei oomerciale, br Germania încă are mul
țime de interese pe cari ține să și-le des- 
vbite, fiind-că a- jertfit mult pentru avântul 
industriei. Pentru-ca să garanteze liberul 
import pe teritoriul imperiului chines, Ger
mania a pășit Ia compromis eu Anglia. De 
altfel Germania îndată la înoeputul încur
căturilor Chinese a interesat’o încercarea 
Angliei, de a ocupa milităresce valea 
Yantse. Acest plan al Angliei a fost ză- 
dărnioit de hotărîrea Franoiei, care* a decis 
să nu-șl retragă trupele de aoolo. Pentru-ca 
să se asigureze în contra acestor fel de 
încercări, Germania a pășit la înțelegere 
cu Anglia. Punctul trei din oonvențiă (dboă 

vr’uaa din puteri și-ar câștiga avantagii 
teritoriale în bre-care formă, guvernele am
belor state contractante se obligă ca pentru 
garantarea intereselor proprii să se aviseze 
împrumutat despre pașii eventual necesari, 
ce ar voi să iae) nu se referă decât la 
aoeea, oă dbcă în cas că Rusia ar voi să 
țină definitiv Maudsuria, Anglia și Germania 
să se recompenseze prin împărțirea intre ele a 
văii Yangse. Sunt însă cause, cari fao a-se 
crede, că Rusia nu vrb să țină în pose
siunea ei Mandsuriă.

Așa-dbr oonvenția ar avă în vedere 
și o împărțire eventuală a Chinei, ou tbte 
că în primul ei punot se aooentueză sus
ținerea integrității teritoriului chines.

Evident, că în oestiunea chinesă pu
terile se vor oerta încă de aid înainte și 
totă amiciția germano-englesă este oum s’ar 
cjice o prietiniă între oățel și pisică. Câș
tigul din tote îl vor inoassa tot numai 
Chinesii, cari de sigur, că sunt plini de 
buouriă văcjend cum cei-ce rîmneso la pradă 
sunt în ajun de a-se încăera formal, fiind-oă 
nu sunt învoițl asupra împărțelii.

Cestiunea cretană amenință să de
vină brășl ardentă. După cum se telegra
fbză din Constantinopol, principele George, 
guvernatorul Cretei, care a făcut o visită 
Țarului, plănuesce anectarea Cretei la Grecia, 
adecă sobterea ei de sub suzeranitatea Tur
ciei. Mama prinoipelui va merge de-aseme- 
nea la Livadia, ca să pledeze înaintea Ța
rului pentru realisarea planurilor fiiului său. 
Porta otomană este forte îngrijată, mai 
ales, că și în Macedonia spiritele încep să 
fiă agitate în urma ațîțărilor comitetului 
bulgar macedonean.

SCLR1LE DI. LEI.
— 12 (25) Octomvrie.

Erariul înșelat cu o jumetate de 
milion. De câte-va luni este în curgere un 
proces între procuratura erarului ungar și 
firma pentru furnisare de tutun L. M. Ro
senfeld din Rotterdam. Aebstă firmă a fost 
angajată cu furnisarea de oel mai fin tutun 
și a și furnisat cel mai fiu pănă la un timp, 
după aceea însă în locul tutunului fin în
cepu să furniseze tutun de calitate rea, dbr 
pachetat în lă<jl de aoelea, ca și cum ar fi 
fost în ele tutun bun ; din partea erariului 
însă i-se plătea firmei ca și cum ar fi fost 
oel mai fin tutun. Acbsta s’a continuat timp 
îndelungat. Odată însă, erariul se pome- 
nesce ou o scrisbre anonimă, prin oare se 
descopere înșelătoriile firmei. Când tovarășii 
Rosenfeld au fost trași la răspundere, ei 
imediat s’au grăbit a plăti tbtă paguba so
cotită de erar. Cu atâta însă erarul nu s’a 
mulțumit, ci a cerut să se oonstate prin 
autorități, cari sunt acei funoționarl infi
deli dela erar, cari au stat în înțelegere ou 
firma și au făout posibil a-se continua în
șelătoriile cu anii, fără a-se descoperi înșe
lătoriile. Procesul e încurgere și va mai 
dura pbte timp îndelungat debre-ce cerce
tările se fao și la Rotterdam, oăol acolo se 
află registrele prinoipale.L

Scâle de cătun în România. D-l mi 
nistru al instrucțiunei a aprobat tabloul 
pentru transformarea a 500 șoble rurale în 
șoole de cătun. Tbte aceste școle rurale nu 
erau frecuentate de-un număr însemnat deX 
elevi, fiind în aoăstă privință pe aoeeașl 
liniă cu școlele de oătun deja esistente. 
Șcblele de cătun au învățători plătiți ou 
40 lei lunar, pe când se scie, că la celelalte 
șoole rurale sunt plătiți cu 91 lei. Eco
nomiile resultate din aceste măsuri se vor 
ridica la 100,000 lei.

Membrii corului reuniunii române 
de gimnastică și oântărl se vor întruni 
Sâmbătă în 14 (27) Oot. a. c. la 8 bre săra 
la o cină comună în restaurantul dela re
dută, la care se învită toți membrii onorari, 
fundatori și protegătorl. După cină urmbză 
dans.

Căile ferate bosniace. „N. W. Tag- 
blatt“ scrie, oă s’a stabilit definitiv con
struirea căii ferate Bugojno-Spalato și a 
liniei dalmatine-bosniace. In consiliul comun 

de miniștri, ce se va ține Sâmbătă sâu Du
minecă în Viena, se vor discuta numai oes- 
tiunile de tarif, oe va propune guvernul 
ungar în interesul ciroulației, pe numitele 
căi ferate.

Miseriă în Basarabia. Soiri oe so- 
seso din Basarabia, nu prea sunt îmbuou- 
rătbre. Seceta mare a nimicit recolta; pă
mântul fiind atât de uscat, încât nici hrană 
pentru vite nu esistă și din causa acbsta 
prețul moșiilor a început să scadă în mă
sură simțită. Poporațiunea mai multor dis
tricte a fost avisată a recurge la ajutorul 
autorităților, cari au și mijlocit pentru ne
norociți anumite ajutbre.

Societatea „Inocențiu M. Clain“ a 
teologilor români gr. cat. din Blașiîi s’a 
oonstituit pe anul școl. 1900/901 în modul 
următor: president: Petru Sântoma, teol. 
an. IV; v.-president Ioan S. Frățilă, teol. 
an. III; secretar: Iaoob C. Domșa, teol. 
an. IV ; cassar : Vaier Vârv, teol. an. III; 
oontrolor: Tr. German, teol. an. II; archi- 
var: Carol Ignat, teol. an. III; bibliot. N. 
Tioaoiu, teol. an. II; notar: Iulian Aldina, 
teol. an. I. Membri în comisia supra-oriti- 
sătbre: Nic. S. Aron, teol. an. IV; Oct. 
Popa, teol. an. I.

Reufăcâtori în Londra, piarele lon- 
donese anunță, că străzile capitale sunt 
pline de bande înarmate de răufăcători re
crutați din massa poporului. Aceste bande 
jăfueso și comit tot felul de violențe asu
pra persbnelor, cari din nenorocire cad în 
mânile lor. Se crede, că e vorba de-o ade
vărată societate, ai cărei membri sunt obli
gați prin jurământ, de-a nu da nici o lă
murire poliției asupra asociației lor.

Fdniete în India. Vice-regele Indiei 
lordul Curzon, într’un însemnat discurs asu
pra fbmetei, a prețuit la 500.000 numărul 
deoeselor, datorite aoestui flagel, de oare a 
fost atins un sfert din populația Indiei. 
Pierderile la recolte sunt de 50 milioneI 
livre sterlings. Mai multe milibne de vite 
au pierit. La sfirșitul lunci trecute, chel- 
tuelile pricinuite de fome se urcau la 
213.500.000 franci, și se crede, că pănă la 
sfîrșitul lui Martie va mai fi nevoiă de 37 
jum. milione de franci. Se pun mari spe
ranțe pe o esoelentă recoltă de bumbao, 
prețuită la 3250 milibne.

6) Succes vindecător durabil. Durerile de 
reumatism, crucea spinărei și alte părți ale cor
pului se vindecă cu efect sigur folosindu-se spir
tul și sarea A. Moli. Prețul unei sticle 1 Cor. 80 fii. 
Se trimite dilnic cu rambursă poștală de farma
cistul și liferantul curții c s. r. A. Moli Viena 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă să se 
cără Spirtul A. Moli, provădut cu marca de con
travenția și subscriere.

0 afacere de onore.

Primim dela d-l Eugeniu Mo
csonyi din Capolnaș următdrea scri- 
sore:

Capolnaș, 24 Oct. n. 1900.

Onorată Redacțiune!
Din întâmplare ml-a venit astădl în 

mână o notiță din „Tribuna Poporului14, 
Nr. 187 a. c., despre afacerea de onore a 
d-lui Dr. I. Suciu cu mine. După-ce notița 
nu e esactă, Vă trimit alăturat în copiă 
procesul-verbal redactat despre afacerea 
acesta în limba germană de secundanții 
ambelor părți, și predat în câte-un esem- 
plar fiă-cărei părți spre eventuală folosire, 
cu rugarea ca să binevoiți a-1 publica în 
stimata-Vă foiă în traducerea română.

In trecăt am să adaug încă, că mie 
mi-s’au presentat ca secundanți ai d-lui 
Dr. I. Suciu domnii P. Truția și Dr. N. 
Oprean, br d-l căpitan D. de Herbay a in
trat numai în locul d-lui N. Oprean, care 
într’aceea s’a fost retras.

Cu stimă deosebită
JEugeniu Mfocsonyi.

Proces-verbal
încheiat de subsemnații. spre a re

gula afacerea de onore, ce a esistat între 
domnul Eugeniu de Mocsonyi și d-l Dr. 
loan Suciu.

Domnul Eugeniu de Mocsonyi în de
cursul unei discusiunl cu domnul Dr. loan 
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Suciu, ce a avut loc într’un compartiment 
de vagon, a folosit asupra actului unei au
torități bisericescl o espresiune ofensatore, 
din care causă domnul Dr. loan Suciu, 
care a priceput acesta aserțiune în sens 
personal, a trimis domnului Eugeniu de 
Mocsonyi pe representanții săi.

Representanții domnului Mocsonyi au 
declarat în numele lui, că dănsul primesce 
provocarea și e gata a da satisfacțiune cu 
arma.

De-drece însă, în decursul convorbiri
lor între representanții ambelor părți, s’a 
dovedit la stabilirea cașului obiectiv, că 
espresiunea ofensătore s’a referit numai și 
numai la actul unei autorități bisericescl, 
nu însă la persdna domnului Dr. loan Su
ciu, că prin urmare provocarea se basâză 
numai pe o neînțelegere, deore-ce ofensă 
personală nu este, representanții ambelor 
părți în consonanță declară afacerea ca 
fără substrat și printr’asta ca terminată în 
mod cavaleresc.

Acest proces verbal s’a scris în două 
esemplare consunătore.

Sibiiu. în 15 Octomvrie 1900.
Representanții provo

catului :
Representanții provo

catorului :
Aurel de Uorvath, Petru Truția,

locotenent.
Iosif de Mrazek, Dem. de Herbay,

sub-locot. în reg. I. de căpitan.
husari.

Irlandesii cătră Kruger.
Etă adresa, ce au de gând s’o 

presenteze Irlandesii bătrânului pre
ședinte Krilger cu ocasia venirei sale 
în Europa:

„Escelenței Sale Paul Krilger, președin
tele republice! sud-africane !

„Bărbate mult prețuit! Presența Vdstră 
în Olanda oferă oeasiunea, ca popdrele 
Europei să-sl manifesteze simpatiile de 
mult suprimate, ce simt față de repu
blica Vdstră. Simpatia acesta privesce cu 
deosebire lupta eroică pentru libertate, ce 
Voi ați purtat’o în contra atacului brutal. 
La acâstă manifestare de simpatiă și noi 
vrem să luăm parte, noi, cari suntem, atât 
de nefericiți pentru-că trebue să trăim sub 
dominațiune englesă. împrejurarea, că din 
incidentul nonelor alegeri, numărul opo- 
siției irlandese s’a ridioat deda 21 la 82 
deputațl, oarl au declarat resboiO minis- 
teriului belicos, dovedesce, că mulțimea 
poporului irlandes simte cu D - Vdstră. 
Acestui sentiment trebue să-i dăm cu atât 
mai vîrtos espresiune, căci durere, rnulțl 
pământeni de ai noștri s’au înrolat ca mer
cenari ai asupritorilor11.

Adresa descrie apoi victoriile 
Burilor și interesul potențat, cu care 
întrăga lume a urmărit lupta pentru 
libertate a Burilor; apoi continuă:

„Nicl-odată nu va fi spre folosul mi- 
lidnelor de loouitorl sîrguinoioșl- ai Angliei, 
decă subjugarea vremelnioă a republicelor 
Vostre va apăsa ca un păcat greu sufletul 
ei, și în viitor i-se va arăta pururea înain
tea ochilor ca o mustrare. Cu l1/. secul 
îuainte.Anglia a purtat răsboiîi în contra altei 
republioe, și a<jl lamura rassei englese re- 
cunosce, că atât pentru ea, cât și pentru 
cealaltă lume, a fost salutar, că Anglia fu 
învinsă.

„Trupele covîrșitore și isvdrele de 
ajutor, ce-i stau la îndămână unei din oele 
mai bogate națiuni din lume, au învins în 
fine asupra Vostră.

„A acestei națiuni este rușinea, a Vdstră 
gloria.

„Deși de present Voi sunteți invinșii, 
totuși dreptatea este pe parte-Vă, Voi sun
teți adtvărații învingători și ca .învingători 
veți trăi pururea pe paginele istoriei14.

II ha Africa sudică.
O telegramă din Lourenzo-Marques spune, 

că toți consulii, afară de cel engles, au 
felicitat pe președintele Krilger la îmbar
carea sa pe vaporul „Gelderlaud14. Krtigur, 
forte mișcat a cjis:

„Călătoria mea în Europa trebue se 
servescă intereselor celor două republice ale 
Burilor14.

Din Capetown se anunță, că generalul 
French în marșul său dela Caroline pănă 
la Bethel a întîmpinat pretutindeni resis- 
tență. El a perdut 36 soldați. Englesii au 
avut pierderi și în alte lupte, cu totul au 
perdut 50 dmenl.

*
Ocuparea localității Jagersfontein de 

cătră Buri are o importanță mult mai mare 
după cum s’ar crede, oăcl Jagersfontein 
este cel mai însemnat centru de mine de 
diamant după Kimberley și ocuparea sa 
face pe Buri stăpânii crâmpeiului de cale 
ferată, oare duce la Fauresmit, pe oare ei 
se vor putea retrage, la cas de nevoe.

*
Sosind la Pietermaritzburg, generalul 

Buller a primit o sabie de ondre, pe care 
i-a oferit’o populația din Natal. El a ros
tit cu acel prilej un discurs, care nu-i de
cât o luDgă apărare a strategiei sale în 
contra critioilor, ce ea a stîrnit în Anglia 
și în totă Europa.

Jidovismul în Ardeal.
Dintr’o statistică apărută într’un cfiar 

catolio din Budapesta notăm din treoutul 
jidovismului în Ardeal următdrele date:

In secuiul trecut erau puțini Jidani 
în Ardeal. Comunități religidse aveau nu
mai în Alba-Iulia, Abafaia, Betlean, Dobâoa 
superidră etc. Prim-rabinul îșl avea sediul 
în Alba-Iulia. Jidanii din acest oraș au pri
mit în 1675 privilegiu dela Apafi. Ra
binul din Alba-Iulia era supus celui din 
Belgrad.

Mai târziu prim-rabin al jidanilor a 
fost David Benis.min, care a imigrat în 
Ardeal din Polonia. Aici s’a lăpădat de 
modul de scriere din Polonia și a învățat 
soriedrea germano-jidană, ce se întrebuința 
aid. Acest rabin trăia negoțiând cu arti- 
cull aduși din Viena și din Turoia. Prin 
1742 prim-rabinul avea leafă de 150florenl 
și în Alba-Iulia se aflau 37 familii jovescl.

In Tprgu-Mureșului înoă looueso de 
multă vreme Jidani. Aoeștia încă în 1753 
aveau învățător, însă dare rabinului nu plă
teau. In timpul aoela locuiau în Alba-Iulia 
31 familii jidane, în Mâznâsi-fal va 27, în 
Betlean 46, în Iclod 9. Cea mai vechiă si
nagogă jidovdsoă în Ardeal e cea din 
Nazna.

In 1779 în tot Ardealul se aflau nu 
mai 127 familii jidovesol. In timpul acesta 
episoopul romano-catolio întăria pe prim- 
rabinii în oficiul lor și jidovii erau datori 
să plătâscă episoopului. Alba Iulia era ca 
pitala Jidanilor loouitorl în Ardeal pănă în 
deceniile din urmă. Ultimul rabin a fost 
Abraham Rimak, care a murit în 1879.

Serbarea culesului viilor la Exposiția 
din Paris.

Cu tot timpul rece ce era în Paris, ajunul 
serbării culesul viilor s’a celebrat îu săra 
de Luni (2 Octomvrie) pe câmpul lui Marte 
și la Trocadero, ou o splenddre în adevăr 
parisiană și într’o afluență enormă de lume 
entusiastă.

Două oortejurl triumfale au pornit în 
sunetele trompetelor, pe la orele 9, din sala 
serbărilor, unde se formaseră. In oapui con
voiului toboșari bateau tobele, urmați de 
pompieri provinciali îmbrăoațl cu pantaloni 
albi, tunică albastră, și purtând pe cap 
coifuri de catifea cu pene roșii. După ei 
veniau seniori din epoca lui Ludovic XIV 
și XV, burghezi din timpul Revoluțiunei 
și Imperiului, toți purtând în mână simbo
luri luminose, laterne și tărțe. Apoi ve
neau, precedate de garde, cele două oare 
ale strugurelui, în care se aflau divinități 
grece și romaue, oopii travestiți în amorași 
antiol, culegători și oulegătore, purtând 
coșuri ou struguri.

In urma carelor veneau servi purtând 
buchete de flori în formă de aro, străluoi- 
tăre de lumină electrică. A poi venea un al 
treilea car pe care se afla un lin antic (pen
tru storsul strugurilor), 4ehățl păstoresci 
și căloătorl de struguri.

Convoiul era închis de gardieni mu
nicipali. Acest convoih s’a oprit pe podul 
lenei, pe când un al doilea convoih, mai 

puțin important oa cel dintâifl, se în
dreptă spre Trocadero.

Strălucirea acestei defilări, care se
măna a retragere ou torțe, mai era mărită 
prin iluminarea edificiilor mărețe de prin 
prejur ale exposiției, și mai ales a turnului 
Eifel, care dedea acestei sărbărl antioe un 
aspeot cu totul mitologio.

Serbarea propriu cJiaA a culesului s’a 
ținut a doua tji, Marți după amiacjl, pe câm
pul lui Marte și la Trocadero, în mijlocul 
unui imens ocean de spectatori, cari dela 
2 pănă la 4 dre, cu tdtă arșița sdrelui, ma
nifestau o veselie și un entusiasm oarl au 
răsplătit, după oum meritau, pe organizatorii 
acestei sărbărl de veselie.

înainte de orele 2, spațiul din jurul 
palatului Apei, sub boitele căruia s’a format 
convoiul triumfal, se adunase o mulțime 
imensă de curioși oe voiau să asiste la pre
parativele serbărel, la formarea oortegiului 
și la decorarea oarelor.

In bulevardul central din câmpul lui 
Marte și din grădina Trocadero se afla de 
asemenea o mulțime imensă. Pănă să se 
pună oonvoiul în mișoare, spectatorii ad
mirau coronele colosale formate din struguri 
gigantici și care suportau nesoe plăci pur
tând în loc de inscripții numele a diferite 
vinuri francese și streine.

La orele 2 precis, cortegiul s’a pus 
în mișoare. înainte mergeau 20 toboșari și 
pădurari, și 8 trompețl îmbrăcațl în costume 
antioe grece și romane. In urma lor veneau 
(jeii vinului Sileu și Bacchus, primul oălare 
pe un măgar, dr al doileaședend pe un bu
toi. Silen era împresurat de Bachate grațiose 
ce purtau ooșurl pline cu struguri din oarl 
împărțeau la lume. Bacchus era încunjurat 
de 4 Pani și 20 preoți ai lui Dionis (Ba- 
cohus). De-odată se aude trompete și tobe, 
ca un ordin spre & se face tăoere, și apare 
d-1 Sylvain, unul din cei mai buni comedi
an! ai comediei franoese, oare proclamă în 
ceperea culesului, rostind o cuvântare.

S’a remarcat cu deosebire carul ger
man, representat printr’o bătrînă tulpină 
de viță, ca aoelea ce se văd pe malurile 
Rhinului eșind dintr’o comă de stând. La 
polele tulpinei se văd numărdse vițe supor
tând ciorchini de struguri auriți de radele 
sdrelui.

Oortejul vinurilor străine e urmat de 
carele ce represintă vinurile Franoiel. Carul 
apoteosel Vinului, personificând vinul roșu, 
vinul alb și vinul vânăt, obține un viu succes.

Mulțimea nu menajează aplausele fi- 
gurațiunei ce înoadrâză oarele.

Culegători, culegătdre, dogari, purtă
tori de donițl, musioanțl îmbrăcațl în cos
tumele din țâra lor, toți au partea lor din 
ovațiunl.

VOSETâTE.
Europenii si Chinesii. Contele Leo 

Tolstoi a soris sub titlul acesta un articul, 
ce l’a publioat într’o fdiă rusâsoă. Acest 
articul îl introduce ou următdrea intere
santă comunicare:

Etă ce mi-a povestit un martor ooular:
Luorătorii (ooolii) chinesl întrebau pe 

inginerii, oarl voiau să-i angajeze pentru 
lucrările drumului de fier din Mandsuria:

— Nu-i așa că nu sunteți șarlatani? 
Și bieții dmenl, de atâtea-orl îușelațl, 

zîmbeau blând și naiv și primeau cu în
credere de oopii asigurările înșelătorilor lor.

Neîncrederea, ce o inspiră omului gal
ben ohipul alb, este basată pe o tristă es- 
periență. Vre-o doi-spre-fleoe lucrători mi au 
povestit diferite oasurl ale unor căpitani 
de corăbii, oarl se tocmeau să transporte 
Chinesl la un port dre-care și cari, odată 
ee înoassau banii, o ștergeau cu vasele ou 
tot într’o direcție opusă.

Nenorociții erau debarcați la cea mai 
apropiată baltă. Cine dre putea să le vie 
în ajutor? Erau arunoațl pe un țărm strein, 
departe de patria lor, fără sprijin, jăfuițl 
de puținele lor economii. Erau ca nisoe pi- 
siouțe drbe, răpite dela sînul mamei lor. 
Dâr, ce are aface? Dâră nu sunt de oât 
nisoe chinesl.

Aoum vre-o doi ani, vaporul „China14, 
ancorat la Nagasaki, înoăroa nisoe Chinesl 
pentru San-Franoisco. Pe atunci, o epide
mie bântuia portul Nagasaki, și căpitanul 
vaporului nu trebuia să îmbaroe, decât 
marfă sănătdsă.

Persona, care ml-a raportat aoeste 
fapte, ml-a spus oă a văcjut pe medioul va
porului, care era un om tînăr, făcând ins- 
peoția „obiectelor vii14, preoum urmâză: 
punea mâna pe un idivid, îi esamina limba, 
îi pipăia pulsul, îi adresa un șir de între
bări, îi trăgea o palmă sdravănă, și trecea 
apoi la altul:

— De oe îi bați? întreba interlocu
torul meu pe medio.

— Ca să nu fiu silit să vorbesc. Eu 
nu pot să strig mereu, că cutare e bun său 

cutare e rău pentru voiaj. De aceea m’ain 
înțeles cu funoționarul respectiv și am ac- 
oeptat un semn oonvențional.

Funoționarul în oestiune era învoit 
cu acâstă rnimioă, căci punea fdrte simplu 
câte-o cruoe în dreptul numelui fie-cărui 
chines pălmuit.

Când „China44 ajunse la jumătatea 
drumului spre San-Franoisco, vărsatul ne
gru începu să bâutue echipagiul. In fie-oare 
fli se aruncau în mare câte doi-trei morțl. 
La intrarea vaporului în port, autoritățile 
ee informară despre numărul deoeselor.. 
Răspunsul căpitauului fu scurt: „Decese? 
Nici unul. Am arunoat doră rechinilor 
cincl-deol și doi de chinesl.

NECROLOG. Subsorișii aduoem la cu- 
nosoință amioilor și ounosouților treoerea 
din viață a scumpei și neuitatei ndstre Ca
rolina Andreica născută Palade întâm
plată Luni în 22 Oot. n. o. la 3 dre dim. 
îu etate de 63 ani și în al 34-lea an al oă- 
sătoriei. înmormântarea s’a săvârșit MerourI 
în 24 Oct. în oimiteriul gr. or. din Câm
peni. Fiă-i țărâna ușdră!

Mihail Andreioa, soț, Sabina Andreioa 
măr. Preda fiică, Dr. Vasile Preda, ginere.

ULTIML senii.
Bucurescî, 24 Octomvrie. „Tim

pul “ află din Sofia, că Principele 
Ferdinand a conferit cu colonelul 
Petroff. fost ministru de resboiti, și 
cu d-1 Grecotf, fost prim-ministru în 
vederea formărei unui nou guvern 
bulgar. Se crede, că acești doi băr
bați de stat vor reuși se formeze 
un nou minister. Principala condi- 
țiune, pe care, ar pune-o pentru pri
mirea guvernului ar fi și grațiarea 
tuturor Bulgarilor implicați în re
volta contra dijmei, dintre cari unii 
se află refugiați în România.

Hong-Kong, 24 Octomvrie. Sciri 
din Canton anunță, că consulii au 
primit vești alarmante cu privire la 
activitatea rebelilor. Aceștia au bă
tut la 13 1. c. un puternic detașa
ment al admiralului Ho, în împre
jurimile orașului Kao-Tung. Trupele 
imperiale au avut 100 de morțl.

Petersburg, 24 Octomvrie. „No- 
voie Vremia44 confirmă, că 22,000 de 
reserviștî ruși s’au reîntors din 
China.

Petersburg, 24 Octomvrie. Scirea, 
că Austro-Ungaria are de cuget se 
facă o liniă ferată strategică în Bos
nia pănă la Mitrovița, a iritat mult 
pe panslaviștl. Foile condamnă re
gimul din Bosnia și cer revisiunea 
tratatului dela Berlin.

19 a > 85 Si 32.
Un club de divorțați. O societate 

ciudată s’a întemeiat de ourînd în Cleveland 
(statul Ohio). Soopul aoestei societăți e de a 
favoriza divorțul, dr membri pot fi numai 
omeni divorțați. Taxa de înscriere in socie
tate e 50 de fraud, dr cotisația anuală 100. 
Trei sferturi din înoasărl sunt destinate 
pentru plata cheltuelilor de judeoată. Pri
sosul va fi oonsaorat pentru baterea unei 
medalii de aur, oe se va da judecătorului 
care, în cursul exercițiului profesiunei sale 
va fi pronunțat cel mai mare număr de 
divorțuri.

Literatură.
Antropomorflsme și Antiantro 

pomorfime în limba română de Nicolae 
Salică. In limba ndstră scrierile de felul 
acesta sunt rare și scrierea acesta a d-lui 
profesor la gimnasiul român din loc Nic. 
Sulioo se distinge nu numai prin conțnu- 
tul său bogat și sistematic, prelucrat după 
stricta metonă sciențidoă, ci și prin limba- 
giu, său scris la înțelesul tuturor. Autorul 
e cunoscut și din scrierile sale folklorice- 
filologice de păiă acum. Cartea oe anun 
țăm acum, se pdte procura dela Tipografia 
A Mureșianu cu 40 cr. sâu 80 bani (plus 
5 bani porto).

Proprietar: Dr. Aurel Sfurașiauu 
Redactor responsabil: Grsgarîu
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și mai scumpe! — 4 metri. — Trimise libere de porto și de vamă! 
Mostre se trimit imediat, asemenna și de ,,mătăsuri Henneberg“ negre, 
albe și colorate, dela 45 cr. până la 14 fl. 65 cr. metru.

G. HENNE3ERG fibricait ie mătăsuri (lifsrart al curți c. r.) ZURICH.

Dela „Tipografia A. Mureșiami“ 
dim EBrașwv, 

se pot procura următbrele cărți:

Cărți penfru comei’cianți 
și funcționari de bancă:

Idei fundamentale în economia 
politică de loan Socaciu, vechii! profesor 
la scotele com. r. din Brașov. Prețul 65 cr.

Procent, Promit, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
cjile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit. Prețul 40 cr. 
-|- 3 cr. porto.)

„Curs complet de corespondența 
comercială™ de /. O- Pmțx. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 1 fl. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea du- 
plă de 1. C. Panțu, prof, la școla comerc. 
superioră din loc. Tracteză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, p6te ori 
și cine sâ învețe ținerea socotelelor în eco
nomia proprie și în afacerile comerciale. 
Prețul 50 cr. -(- 5 cr. porto.

Al doilea capitol din contabilita
tea duplă, de I. C. Panțu. Acestă nouă 
broșură conține : afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(-|- 10 bani porto).

Scrieri istorice.
Memorii din 1849—4:9 de Vas. 

Moldova», fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr.)

„Țera nostră*. Descrierea părților 
Ardealului dela MurSș spre miadă-diși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 
soriere unică în felul său, at-it de călduros 
aprețiată de întrega diaristică română. Gu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fl. (cu posta 
1 fl. 10 cr).

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

.flomânul in sat și la oste* 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 cr.

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

„Iiefleociuni fugitive* la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Laszlo întitulat „Azs 
olah nyelv es nemzet megalakulâsa“, ăcrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani.

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

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

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

Istoria lumii, „tălmăoită de preotul 
Constantin Morariu din cartea nemțescă a 
D-rului Th. B. Weltar. Partea I și II, fiă- 
carei parte câte cu 50 cr. (cu porto 55 cr.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere de Silvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiunl și o schiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
seu, ca și cea dintâiti. Recomandăm și acăstă 
oarte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunoscă 
țâra și nemul lor. Prețul 1 fl. (cu posta 1 
fl. 5 cr). Abonamente

la

„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Cursul 8a bursa din Viena.
Din 24 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 113.70
Renta de corone ung. 4%. . . . 90.—
Impr. căii. fer. ung. în aur . 119 50
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2% 97.85
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 115.75 
Bonuri rurale ungare 4% • ■ ■ • 90.70 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii........................163.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50 
Renta de argint austr..............................96.58
Renta de hârtie austr.............................. 96.30
Renta de aur austr................................. 114.15
LosurI din 1860..................................... 131.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 645.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 646.75
Napoleondorî...............................................19.21
Mărci imperiale germane .... 117.75
London vista...................................... 240.7772
Paris vista...................................... 95.92 '/2
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 97.35
Note italiene...........................................90.40

Cursul pieței Brașov.
Din 25 Octomvre n. 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.90 Vend. 19.— 
Argint român. Cump. 18.70 Vend. 18.90 
Napoleond’orl. Cump. 19.10 Vend. 19.20 
Galbeni Cump. 11.20 Vend. 11.30
Ruble RusescI Cump. —.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 117.60 Vend. 177.66 
Lire turcescl Cump. 21.40 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5% 100.— Vend. 101.50
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K V de Țj|j Bredicianu,
cântat cu ocasia balului Soc. acad. 

„România Jună“ din Viena a. c.

De căpătat la Librăriile:
CIURCU-Brașov, KRAFFT-Sibiiu, 

ȚERAN-Oravița.
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Schimbare d.e local.
Aduc la cunoscința on. public 

din oraș și jui\eă dela 1 Octobre 
a. c mi-am mutat Prăvălia 
în casa mea din Strath Hir- 
scher nr 22.

Cu totă stima

Josef Schul.

I |NT pentru CeaițJP (Theeb ute r)
în fie-caie cLî.

în Lâptărîa Centrală, din Brașov, strada de m*. 33.
J. L. & A. Hesshaimer, Heinrich Zintz, Uferbach 

jjj [j&IIGIB SÎ 'd G-’ Conditorei Seidel, Heinrich Petersberger, 
E. R. Fernengel, precum și în 

LĂPTĂRIA CENTRALĂ
Strada de mâjioc nr. 33,
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Veritabile numai, «Secă fl&eare cutia este jprove«Jută cu marea de 
nperare a Sui A. VEwlE și cu subscrierea sa.

Prin etectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor mai cerbicdse 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 bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încdce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.—

P’nlsrficatfile. se vor urmări pe cale judecător escâ.5
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Franzbranntwem și sar>e a lui ^9olla
Uneilc hi In decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu
V Dsl idDHU i mmdi, plumbul lui A. Moi!.

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

X

X
Săpun de copii a lui Moli.

Cel mai fin săpun de copii și dame fabiicat după metodul cel mai nou pentru cul
tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru '-opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provedută cu marca 
de aperare A. Moli.

Trimiterea principală prin 
Farisaaclstesi A.

g. și r. fnrnisor al carpi imperiale Viena, Tnclilauta 9
Comande din provinciă se efoctueză yilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provecțute 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. *

8?

A. Mureșianu Brașov, Târgul Istului W. 30.
Acest stabiliment este provecjut cu cele mai 

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

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJLTT7TE.
FOI PERIODICE.

BILETE DE VISITĂ
DIFERITE FORMATE.

PROGBAME_ELEGANTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE SfflTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AiVlLWliKB.

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

Tipografia A. MTOEȘIANU, Brașov.
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REGISTRE și IMPRIMATE
pentru tote speciile de serviciuri.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Cozt/veA/l'&, In lolă mătimea-

că

<s

C-

<>

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PRETURI-CURENTE ȘI DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 
se primesc în biuroul

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


