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„Luptă de rassă“.
i.

(S) Sub acest titlu aduce ârășl 
„Magyarorszag* în numărul său 265 
un articul de fond din până cunos
cutului Secuiu archișovinist Nicolau 
Bartha.

Publiciștii maghiari sunt măeștri 
în a fauri argumente pentru asuprirea 
nemaghiarilor. Nu e mirare. Eser- 
cițiul face pe om măestru. încă 
moșii-strămoșii dumnialor și-au sfă- 
rîmat capul, cum să trăiâscă Ma
ghiarii bine pe conta celorlalte ne
muri din țâră și cum să-și justifice 
înaintea lumei mari, barem la apa
rentă, măsurile tiranice întrebuințate 
în contra lor. Așa ceva trece apoi 
din generafiune în generațiune în 
sânge — ca d. e. talentul pentru 
musică în unele familii — și dâcă 
au ajuns părinții a fi măeștri în 
ceva, fiii lor devin virtuoși.

Publiciștii șovinismului maghiar 
sunt virtuoși în aflarea resonelor de 
stat pentru justificarea tirăniei lor 
de rassă eserciată cu atâta necrutare, 
încât acjl nu mai încap nici de nu
mele orașelor și comunelor pure ne
maghiare și ac|I mâne nu ne vor 
lăsa să vorbim în limba nâstră na
țională nici la căminele năstre.

Dintre toți însă Nicolau Bartha 
scie să scrie după gustul Maghia
rului de sânge curat: vorbe umflate, 
laudă țigănâscă pentru rassa sa și 
inpertinențe pentru rassele nema
ghiare, apoi rabulistică fără păreche.

Alt public cetitor s’ar ÎDgrețoșa 
de atâta laudă de sine și s’ar dis- 
gusta de atâtea neadevăruri servite 
lui în totă fliua. Cel maghiar „pur 
sang“ se însuflețesce de ele și le 
crede ca sânta scriptură. Nu-i mi
rare. Dela lâgăn pănă la gropă tot 
cu de aceste se adapă. In școlă nu 
mai aude de alta, decât de „magyar" 
și că acest „magyar“ n’are părechiă 
pe fața pământului.

Unul dintre cele mai alese pro
ducte de acest soifi ale lui Nicolau 
Bartha este și articulul întitulat 
„Luptă de rassă“, pe care ’1 repro
ducem, firesce, suflând de pe el ne
gura patriotismului indignat al d-lui 
Bartha, ca să vedem oribila lui să
răci ă în trăba adevărului.

Etă-1:
„Frații noștri Sași iubesc natura și 

bat mult pădurile. De oe nu adună espe- 
riențele pentru politica lor sălbătăcită, în 
singurătatea sălbatică a pădurilor? Adese
ori au putut vedâ, că în umbra arborelui 
desvoltat, robust, nu pâte învercji dege
nerata tufă.

„Pentru-ce nu șl-o însâmnă acâsta? 
Da, ar odrăsli, înverzi și ar aduce fructe 
socul de munte, decă oorâna bradului pu
ternic nu i-ar lua aerul și sârele. Dâr încă 
n’a esistat manipulare de pădure, oare, din 
inclinațiunl sentimentale, numai pentru a- 
ceea să taie bradul seoular, ca să i-se dea 
teren de desvoltare socului".

Tot amabilități pentru Sași și 
modestiă pentru geniala și de lume 
admirata rassă secuiâscă.

„Sașii ver<p în consonanță ou Românii 
ultraiștl, pretind dela brad, ca să piâră de 
dragul socului. Acâsta dorință nesocotită a 
lor au transplântat’o în foile dela Munioh 

și Hum burg și aoestora nu' le este greu 
a-șl periclita seriositatea creditului lor ou 
îngrijirea aoestui fel de plante neoălite".

Bradul ar fi dâr cele 6 miliâne 
de Maghiari și jidovi, âr socul de 
pădure cele 11 miliâne de nema
ghiari și de nejidovl. Firesce, că 
aceste 11 milione n’au drept la sâre 
și aer, când darurile lui Dumnezeu 
trebuesc numai falnicului brad, celor 
6 milione de Maghiari. Apoi Dum- 

I necjeu n’a creat destul sore și destul 
aer, ca să ajungă tuturor. Unii tre- 
bue să rămână fără de ele.

Pe cât de bine alăsă este ase
mănarea, pe atât și deducțiunea 
pare adevărată. Cine nu va admira 
genialitatea secuiâscă, cetind de a- 
ceste!

Aoest luoru începe a-se desvolta ou 
încetul în cestiune de putere. Indată-ce âre- 
oare naționalitate neliniștesce din punote 
de vedere de rassă pacea internă și con
solidarea istorioă a acelui stat, în oare s’a 
așecjat, numai decât repășesc teoriile de 
drept și întră în cumpăna deoiderei rela- 
țiunile de putere11.

Bartha ne amenință dâră cu 
„furor asiaticusu, pentru-că îndrăsnim 
a-ne plânge lumei de tirănia lor. 
Apoi noi neliniștim statul, noi cei 
ce suntem căleați în piciâre, și nu 
dumnialor, cari ne calcă! Apoi dum
nialor sunt statul, cele 5—6 miliâne, 
âr noi, aste 11 miliâne, nu suntem 
nimica. Dumnialor s’au îngrijit de 
legi de alegere, de virilism și de 
arondarea comitatelor și cercurilor 
de alegere, ca să pâtă fi ei statul, 
âr noi nu suntem alta, decât „misera 
plebs contribuensu. Ași crede, că nu-i 
bine a ventura tare „puterea". Scie 
Bartha bine, că noi Românii nu ne 
temem de puterea secuâscă, dâr nici 
ceilalți nemaghiari din țâră. Noi, 
cele 11 milione, apărăm țâra; sci- 
vom noi să ne apărăm și pe noi 
înșine.

„Stat cu putere vitală nu se despoie 
de acele mijloce, cari îi sunt de lipsă la 
îndeplinirea marilor și oomplioatelor sale 
probleme. Trage dâră liniă de demarcare 
în privința acelor drepturi, cari compet in
dividului față cu publicul cel mare. Cine 
trece peste acestă liniă de demarcare, 
aceluia îi dă peste degete. Acâstă apărare 
proprie a statului îșl are espresiunea sa în 
codicele penal și de aci încolo, dâcă este 
de lipsă, în baionetă11.

Un stat nu pâte avâ problemă 
mai mare, chiămare și datorință mai 
sântă, decât a ferici popdrele sale. 
Ei, dâr nu le poți ferici răpindu-le 
limba maternă și silindu-le a-se cul
tiva pe calea cea lungă și sucită a 
învățărei mai întâiu a unei limbi 
străine. Cu aceea greșesce guvernul, 
că se lasă a fi împins de una rassa, 
de cea maghiară, la probleme com
plicate fârte „problematice11 de-a 
contopi rassele țării în rassa ma
ghiară, în loc să aibă înaintea ochi
lor unica cale adevărată, a ferici po- 
porele acestei țări așa cum le-a lă
sat Dumnedeu.

La tragerea liniei de demarcare 
între drepturile individului și ale 
„publicului celui mare“, ârășl greșesc 
domnii politician! maghiari cu voia, 
că pe cele 5 miliâne Maghiari le 
consideră de „publicul cel mare11, âr 

pe cele 11 miliâne de nemaghiari 
numai de individ!- Firesce, că ni
meni cu mintea sănătosă dintre ne
maghiari nu pâte fi de-o părere în 
privința acâsta cu Maghiarii, și de 
aci neînțelegerile eterne, cari trebue 
să ducă la catastrofă.

Maghiarii se identifică tot me
reu cu statul; în numele statului pre
tind tot privilegii pentru rassa lor; 
pornirile lor tiranice față de nema
ghiari le declară de probleme de 
stat și apărarea naționalităților față 
cu agresiunile lor de atacuri contra 
statului, er persecuțiunile lor le de
clară de apărare proprie, pentru care 
trebue — după Bartha — să recurgă 
— la baionetă.

Nu vorbim de apucăturile aceste 
rabulistice de mult deochiate, dâr 
d-icem, că nu e bine adl a recurge 
la baionetă, căci baioneta în calele 
nâstre simte și cugetă.

„Statul nostru nu pâte reounâsce gru
puri organisate după rassă".

Nu așa a vorbit Kossuth, când 
mergea rău trâba revoluțiunei, nici 
patrioții maghiari pe vremea Nâm- 
țului. Astădl, firesce, sunt1 uitate tâte 
cele dise și promise în cțile rele. Pot 
însă să revină acele c|ile — ci116 ga- 
ranteză, că acâsta n’ar fi cu pu
tință? — și nemaghiarii din țâră 
să-și aducă aminte, eventual, pănă 
când țin promisiunile maghiare.

„Tote rassele la-olaltă formâză, pe lângă 
egalitatea de drept a individilor, nedespăr
țita națiune politică maghiară".

Conceptul de „națiune politică" 
le lipsesce cu totul șoviniștiloț noș
tri de tot soiul. Ei sub „magyar 
nemzet" înțeleg tot-deuna numai na
țiunea lor genetică și atributul de 
„politică" îl înțeleg așa, că numai 
Maghiarilor le este dat și permis a 
face politică în stat, adecă a domni. 
Națiune în sens genetic însă este 
mulțimea acelor individ!, cari au 
aceeași origine și vorbesc aceiași 
limbă. Locuitorii Ungariei nici n’au 
aceeași origine, nici nu vorbesc aceeași 
limbă; nici nu sunt, nici nu vor fi 
în vecii-vecilor una și nedespărțită na
țiune maghiară; adecă statul nostru 
stat național nu este și nu va fi 
în veci.

Năcazul și nefericirea este, că 
Maghiarii ajungând la putere voesc 
și se silesc a-și face stat național.

„Nu sunt drepturi de rassă deosebite".
Ei, ei! dâcă tâte-s „magyar!" 

și tot ce se face pentru „magyar" 
se face! și tot să nu fiă deosebite 
drepturi de rassă ? !

„Cultura nâstră reounâsce în patriă 
pe Nâmț, dâr politica nostră nu reounâsce 
în patriă o rassă germană organisată".

Dâr Sașii, ce au fost păn’ acum, 
și ce sunt în parte și astădl?!

„Numai unitatea statului face posibil, 
ca patria să corespundă problemelor sale 
pe di ce merge mai multe. Cine tinde a 
nimici acâstă unitate, este inimicul patriei. 
Organisarea politică arasselor ar rupe acestă 
unitate, așa-dâr ar periclita una dintre ba- 
sele esistenței statului. Nu se pote suferi, 
ca să ne amenințe patria asemenea pericul".

Ergo, nu se pot organisa decât 
Maghiarii politicesce. Acesta o și fac 

d-lor cât de bine, și organisațl bine 
cum sunt, ne atacă pe di ce merge 
mai vehement esistența nâstră na
țională. Nouă, nemaghiarilor, nu ne 
este permis a-ne organisa nici spre 
apărare, căci acesta ar „periclita esis
tența statului." Vedi^vedl! cum îșl 
aduc politicianii maghiari în conso
nanță faptele cii teoriile lor de drept 
public.

Brașov, 20 Octomvrie v.

JDemisiunea directorului Virgil 
Onițiu, anunțată de noi în numărul de alal- 
tăerl, astădl e fapt împlinit. Aotul de de- 
misiune a fost înaintat erl înainte de amladl 
Consistoriului, âr după amladl a fost pre- 
sentat și înaintea corpului profesoral.

După oetirea aotului de demisiune, 
directorul Onițiu prin cuvinte pline de demni
tate îșl ia adio dela corpul profesoral, în 
fruntea oăruia a stat șâșe ani ca director.

Față de actul de demisiune a direc
torului gimnasia], conferența corpului pro
fesoral deoide în principiu: Să se înainteze 
Consistoriului o adresă, în oare corpul pro
fesoral înainte de tote:

a) să dea espresiune regretelor sale 
față cu inoidentul atât de grav al demi- 
siunei directorului ;

b) Consitoriul să fie rugat a faoe tot 
posibilul, oa inoidentul să se aplaneze în 
mod just și demn, âr direotorului Onițiu, — 
față de a oăruia activitate de direotor corpul 
profesoral numai cu recunoștință 2 se pâte 
esprima, —Ș să£nu i-se primâsoă demisiunea 
și să fiă rehabilitat;

o) Paragraful 40 din Regulamentul 
cel nou al Eforiei și al Delegațiunilor, să diă 
abrogat, reîntroducendu-se usul de pănă 
acuma, ca directorul gimnasial necondițio
nat și de jure sd /ie îndreptățit a participa 
cu vot consultativ la tote ședințele Eforiei, în 
cari se pertracteză cestiuni școlare.

Notăm, că tocmai §-l amintit a fost 
acela, care a dat ansă oonfliotului între di
reotor și Eforiă, întru oât directorul la ul
timele alegeri de profesor n’a fost invitat 
la ședința Eforiei.

Conolusul oonferenței a fost predat 
unei comisiunl de 4, cu scop de a-1 stilisa 
olar și preois și eventual a-1 oompleta. Co- 
misiunea terminându-șl agendele, astădl la 
4 ore d. a. șl-a presentat proiectul său de 
adresă oonferenței profesorale, care ou una
nimitate și fără discuțiune l’a primit în în
tregul său.

Proiectul primit astfel a fost oomple- 
tat cu următârele două puncte: a) corpul 
profesoral accentueză în deosebi, că urmă
rile relațiunilor încordate dintre direcțiu
nea șcâlelor și Eforiă, le-a resimțit și el 
adânc, și b) corpul profesoral aprâbă și se 
identifică întru tâte ou pasul demisiunei 
direotorului.

Căile ferate bosniace. „Neue Fr. 
Presse* scrie: „Așa seim, oă afacerea oon- 
struirei căilor ferate bosniace a fost resol- 
vată în sensul indicațiunilor guvernului ungar, 
așa oă oonstruirea liniei ferate Bugojno- 
Spalato n’are nici un prospeot de-ocamdată. 
După informațiunile, oe le avem, ministru- 
președinte Szell a înăsprit oestiunea prin 
aoeea, că a făcut pendentă resolvarea afa- 
cerei, conform dorințelor maghiare, dela ră
mânerea sa în cabinet, țlilele aoestea mi- 
nistru-președinte Szell și ministrul austriac 
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al o&ilor ferate Vittelc au fost primiți de 
Maj estate* Sa și decisiunea s'a întâmplat în 
favorul Maghiarilor. 0 deputațiune de Dal- 
mațienl a fost primită de ministru-preșe- 
diute Koerber; deputaținnea aoâsta încă a 
fost informată, că deoisiunea s’a făcut deja 
în favorul Maghiarilor/

Față de informațiunea lui „N. Fr. 
Presse“ publioă ofioiosa „N. W. Tageblatt11 
un comunioat, în oare se 4i00> că nu este 
adevărat, că afaoerea căilor ferate bosniace 
s'ar fi resolvat în favorul Ungariei. Cele 
două guverne nu sunt încă pe deplin înțelese; 
se speră însă că afaoerea se va resolva în 
mod mulțămitor. Guvernul austriac pre
tinde ou oea mai mare hotărîre legătura 
cu Spalato. — De altă parte „M. T. I.“ 
anunță, că pănă aoum nu s’a luat o deoi- 
siune formală în afaoerea oăilor ferate 
bosniace.

Nou ministru de esterne engles. 
Din Londra se telegrafâză, oă ministrul de 
esterne Salisbury șl-a dat dimisiunea din 
acest post, reservându-șl numai postul de 
ministru-președinte. Portofoliul esternelor va 
fi dat ministrului de răsboiă lord Lansdowne. 
Foile englese soriu despre numirea noului 
ministru de esterne ou multă răoâlă, ca 
despre o numire, oare în aotualul cabinet 
ar fi cea mai nepopulară.

Mesagiul Principelui bulgar.
Este cunoscut cetitorilor noștri 

Mesagiul Principelui Ferdinand al 
Bulgariei din resumatul „Agenției 
române44, ce l’am publicat și noi.

Etă aprecierile, ce le face „Tim
pul44 din BucurescI cu privire la 
acest Mesagiu :

...Prinoipele oonstată, oă Bulgaria se 
află în relațiunl leale și amicale ou impe
riul suzeran, cu Rusia liberatore, ou statele 
cele mari și ou vecinii.

Aoi se arată deja destul de lămurit 
starea sufletâscă.

înaltul comitet maoe andriauopolitan 
țîntesce la smulgerea unei provincii a im
periului suzeran, posedă o întinsă ramifi- 
caținne de oomitete și sub-oomitete revo
luționare în Maoedonia, ordonă dilnic es- 
trooărl și asasinate contra locuitorilor ne- 
bulgarl din aoea provincie, estrooărl și asa
sinate, oarl se și eseoută; mai mult, ținta 
comitetului este proolamată pe față într’un 
organ de publicitate.

Cu tote astea, oomitetul se bucură de 
o ființă legală în Bulgaria, s’a născut, a 
oresout și șl-a manifestat activitatea sub 
ocrotirea legilor prin oi patului, — âr Bul
garia întreține relații oordiale cu Imperiul 
suzeran! De uude se deduce, că pentru 
vecinii noștri, a conspira, a estoroa, a asa
sina pe teritorial turoeso, a tinde la răpi 
rea unei provincii a Suzeranului, sunt mij- 
16ce firesol spre a șl manifesta amiciția și 
oordialitatea față de Turoia.

Etă o stare sufletâscă confirmată de 
discursul Tronului.

Nu soim, ce fel de relații o fi între
ținând Bulgaria ou statele cele mari. Cu 
„veoinii44 însă, — adeoă cu veoinii mai mi
titei, așa flioe printre rânduri Mesagiul — 
cu România și ou Serbia, oordialitatea re- 
lațiunilor s’a manifestat cam în aoelașl fel. 
Complotul contra Regelui Serbiei, oom- 
plotul oontra Regelui României, urzite de 
aoelașl oomitet cu ființa legală, sunt dovecjl 
strălucite, cari vor rămână adâno săpate 
în inimile nâstre.

Prinoipele a ținut însă să aducă omagii 
și înțelepoiunei poporului și guvernului său. 
Alteța Sa a reamintit conflictul ou Româ
nia, oonfliot, oare „grațiă prudenței popo
rului bulgar și atitudine] leale a guvernu
lui său, pare a fi pe punctul de a-se aplana 
înourând44.

Ei bine, dâcă confliotul „pare a fi pe 
punotul de a-se aplana înourând44, ou atât 
mai bine. Atârnă de modul cum va înțe
lege guvernul bulgar, de-acum înainte, le
galitatea și bunele relații eu vecinii.

A-ne afirma însă prudența poporului 
bulgar și atitudinea leală a guvernului său, 
este a oontribui într’un mod oiudat la fa
cerea istoriei.

Pănă acum prudența poporului bulgar 
s’a manifestat ou toporul lui Boioiu Ilieff, 
eu pumnalul lui Nedelcoff, cu revolverul 
lui Dimitroff, ou banchetul la auc^ul morții 
lui Mihăileanu, și ou alte semne mai mă
runte, pe cari ar fi prea lung să le în
șirăm aoi.

Cât despre atitudinea leală a guver
nului bulgar, aoâsta s’a arătat prin refusal 
de-a secunda oeroetările justiției române, 
prin retranșarea sa în dosul „dovezilor de
finitive44, printr’o neiertată nesocotire a nor
melor, oarl conduo relațiile dintre state 
oivilisate.

Dâoă poporul și guvernul bulgar au 
de gând să facă acte de prudență și de 
lealitate, ne vom bucura. Pănă aoumaînsă, 
față de noi cel puțin, poporul și guvernul 
bulgar n’au avut deoât sfidări insolente și 
provooărl nesăbuite, oare numai grațiă în- 
țelepciunei poporului român n’au avut alte 
consecințe.

Un luoru e de dorit: ca Bulgarii să 
nu mai fiă prudenți și leali oum au fost 
pănă aoum față de noi; noi dorim altă 
prudență și altă lealitate, așa oum se prac
tică în realitate între țări oivilisate.

Și dâoă n’am țină sâmă de neoesita- 
tea, ce a diotat guvernului bulgar aoâstă 
frasă din Mesagiîi — necesitate isvorîtă 
dintr’o situațiă interiors delicată și din 
starea sufletâscă a poporului bulgar, — am 
orede, că laudele aduse poporului și gu
vernului bulgar eonstitue o nouă sfidare la 
adresa României.

Am fost însă pănă aoum răbdători și 
îngăduitori și nu se oade să ne emoționăm 
tocmai în ajunul ultimei fase a acestei 
afaceri.

Să mai răbdăm și să mai îngăduim 
deci, căol se apropie momentul când Ro
mânii vor pută să judece pe d’antregul 
prudența și lealitatea poporului bulgar44.

Din România.
Ministerul de esterne a espediat erl 

guvernului bulgar ordonanța d-lui judecător 
Florescu, în oestiunea orimelor politioe.

*

Dela Paris „Constit.44 primesce urmă- 
târea telegramă: D-l ministru de esterne 
Marghiloman (care a sosit la Paris, în urma 
unui concediu de 14 tjil0)> a primit în 29 
Oct. n. pe d-l Ghica, ministrul României. 
Călătoria d-lui Marghiloman, ne având nici 
un caracter ofioial, nimio nu este hotărît 
încă în privința visitelor oficiale, oe ar 
pută face la Paris. Ministrul a visitat pa
vilionul României la Esposițiă și s’a arătat 
fărte satisfăcut de amenajarea lui.

»

Luni s’a primit la ministerul de fi
nanțe monede de nichel, primul transport 
al monedelor de nichel, ouprin$end monede 
de 5 b. și de 10 b. Se soie, că aceste mo
nede au fost efectuate de monetăria din 
Bruxelles. Cantitatea primită este următd- 
rea: monedele de 5 b. în valâre de 250 de 
mii lei și de 10 b. tot în aceeași sumă. Se 
va face acum cântărirea monedelor pentru 
a se stabili greutatea, âr filele următore se 
va stabili tiragiul (composiția). Aoâstă ope
rațiune va dura probabil o săptămână.

♦

Ou ooasiunea aniversării a 25-a a nas- 
oerei sale, Prinoipesa moștenitore a Româ
niei a primit fârte numărdse felicitațiunl 
prin telegrame oăldurâse și prin înscriere 
în registrele palatului dela Ootrooenl. Aici 
Principesa a primit la 11 ore felioitațiunile 
Curții, apoi la arnâcjl acele ale miniștrilor 
ou soțiile lor, oarl au fost învit.ațl la dejun 
la Cotrooenî. A fost de față, firesce, și 
Principele moștenitor Ferdinand, dimpreună 
cu mioii principi. Soțiile miniștrilor au pre- 
sentat Principesei Maria splendide buohete 
de flori. După felioitare a urmat dejunul. 
La masă au luat loc și micul Principe Ca
rol și Prinoesa Elisabeta cu guvernanta lor 
Miss Folliet. După dejun Prinoipesa Maria 
a făcut onorurile învitaților săi în nouele 
sale apartamente, în oarl a instalat un sa
lon grandios mobilat în stil modern și plin 
de obiecte de artă de mare preț.

*

„Voința Națională44 a fost adus soirea, 
oă d-l Tache lonesou ar fi sfătuit pe d-l 
P. P. Carp de a se retrage dela putere. 
Tot omul inteligent, d>00 „La Roumanie44, 
va fi înțeles, că e vorba aiol numai de o 
simplă glumă. Fiind-că sunt însă naivi, cari 
cred ce e tipărit, „La Roumanie44 ține a 
deolara, că informațiunea amintitei foi este 
absolut falsă și că d-l Tuohe lonesou nici 

n’a avut plăcerea de a întâlni pe d-l Carp 
dela închiderea ultimei sesiuni legislative.

*
Cu ocasiunea neorânduelilor dela Buda, 

în județul Râmnioul-sărat, subprefectul pla
sei Râmnioul de sus fiind amenințat de 
țăranii înfuriațl, a voit să scape prin fugă, 
atunci țăranii au alergat după el și în fugă 
subprefeotul a căcjut într’o grdpă și a mu
rit din oauBa unei paralisii, suferind mai 
de mult de bolă de inimă. Acest sub-pre- 
feot ou numele Dimitrescu a fost înmor
mântat Marți la Râmnicul sărat. La înmor
mântare a asistat d-l I. 0. Grădișteanu, mi
nistrul luorărilor publioe, prefâotul distrio- 
tului și un public forte număros.

La ministerul de interne a sosit deja 
raportul oficial al prefeoturii Râmnioul-Sărat 
asupra nenorocitei întâmplări din săptămâna 
treoută.

*
De asemeni d-l Raioovioeanu, procu

rorul general din Galați, care oonduoe an
cheta judeoătorâscă la fața locului, va veni 
Vineri în capitală, pentru a raporta d-lui 
ministru al justiției resultatul anchetei sale.

*
Contra-amiralul Murgescu a sosit în 

Galați pentru a începe inspeoțiunile divi
ziune! de Dunăre și stabilimentelor marinei 
române.

*
Cetim în „Epooa44 :
Un cjiăr din Capitală spune, că „Epoca44 

nu este organul personal al d-lui ministru 
de domenii. Este temeiii în aoâstă scire, 
„Epooa44 este un cjiar al partidului conser
vator, și împreună ou noul organ al fusiu- 
nei, oare va apare cjilel0 acestea, va sus
ține politica întregului partid și a întregu
lui guvern conservator.

*
D-l general Poenaru, guvernatorul for- 

tăreții BucurescI, a plecat la Iași pentru a 
inspecta șcâla fiilor de militari din locali
tate. D-sa va inspecta în cursul săptămânei 
viitdre și șoâla militară din Craiova.

*
Primăria Iașilor a pus în studiu oes

tiunea alimentării orașului ou apă din Prut 
și a însărcinat pe d-l Dr. Lebell ou analisa 
apei. Raportul d-lui Dr. Lebell, preeentat 
primăriei, oonchide la întrebuințarea apei 
de Prut, sterilisată prin ozonisare. Medicul 
reoomandă oa înainte de a se admite în 
definitiv acest sistem, să se mai faoă dre- 
care esperiențe necesare pentru a se1 sta
bili modul cum să comportă ozonisarea 
față de apa din Prut.

. Luptă la frontiera muntenegrenă.
Am semnalat erl, oă la frontiera mun- 

tenegrână s’a întâmplat dilele trecute un 
oonfliot sângeros între o patrulă de soldați 
austro-ungarl și între soldați muntenegreni, 
cari erau mult mai numeroși.

Soirea acesta o confirmă și „Neues 
Wiener Abendblatt* ou adausul, oă probabil 
aici este vorba de un oonfliot isvorît din 
vr’o cârtă looalăde graniță a poporațiunei, 
care ridioă drept la folosirea pădurilor.

Cașul s’a întâmplat în 26 Octomvrie 
lângă mina looalitatate Kazanci, aprope de 
Aviovaș (Herțegovina). O petrulă austro un
gară constătătâre din 5 soldați. Pe când 
patrula aoâsta făcea serviciu de graniță; 
un grup mai număros de soldați munte- 
negrinl au treout granița. Patrula austro- 
ungară a voit atunci să respingă încălcarea 
graniței și o încăerare Bângerosă s’a pro
dus. In învălmășagul luptei un sub-locotenent 
și un caporal muntenegren au fost culcați 
la pământ de glânțe, âr din partea patru
lei doi ămenl au fost grav răniți. Muntene
grenii retrăgându-se și-au luat cu ei morții, 
au lăsat insă pe locul conflictului mai 
multe arme, pe oarl soldații austro-ungarl 
le-au luat ca pradă.

Incidentul a produs mare sensațiă în 
Mostar și s’a telegrafat imediat ministeriu- 
lui de răsboiil din Viena.

*

0 privire asupra resboiului 
anglo-bur.

(Doue-spre-cjece luni de luptă.)
Două-spre-tjeoe luni a’au sours de când 

acest răsboiu al Transvaalului a înoeput, 
răsboiu al Angliei ooalisate ou jidovii, în 
oontra unui mio popor eroio. „Ap. Națio
nală44, reoapitulâză principalele fapte ale 
acestei drame istorice.

In cj'ua de 10 Octomvrie 1899, 4’ua 
nasoerei președintelui Kruger, ultimatul 
Transvaalului fu trimis la Londra.

Sâpte-d0ol și patru de ani au treout 
peste umerii neîmblânzitului bătrân, oând 
el fu silit să ia aoâstă hotărîre supremă, 
ale cărei primejdii îi erau bine cunoscute. 
Dâr Kriiger este din rassa acelora, cari ou- 
getă, oarl prefer mai bine să cadă în sânge, 
deoât în noroiii.

Supunerea Transvaalului esigențelor 
lui Chamberlain nu făcu deoât să întâr
zie pentru oâte-va luni o oădere, oare în 
aceste condițiunl a slăbit mărirea morală 
a umanităței.

La espirarea termenului prevăcjut în 
ultimatum, care a fost la 11 Octomvrie ârele 
5 sâra, răsboiul înoepu imediat. La 12 Burii 
treoeau frontiera Natalului. La 20 avură loo 
luptele dela „Glencoe44, și dela „Dundee44, 
unde Englesii îșl atribuiră, prin depeșile 
lor, victoria.

Realitatea însă a fost, oă Englesii au 
avut de suferit eșecuri formidabile.

Retragerea lor spre Ladysmith, care 
fu conseoința luptei, degenerâ într’o ade
vărată înfrângere. A doua 41. fericire 
pentru dânșii lupta dela Elandslaagte, unde 
Burii se lăsară a fi surprinși, le dădu uu 
momeut răgaz și, lupta dela Rietfontein la 
24 Octomvrie oonstitui un al doilea suc
ces fără multă importanță.

La 30 Ootomvrie, avu loo lupta dela 
Nioholson’s Nek, unde Englesii suferiră 
pierderi oonsiderabile; zadarnio artileria și 
statul-major engles făoură tâte forțările pen
tru a respinge pe Buri. Ei nu făoură alt, 
deoât stîrniră rîsurl homerice în tabăra 
dușmană.

După resultatul luptei dela Nioolson’s, 
generalul engles, Sir. G. White, se îndrepta 
oătră Ladysmith unde se înohise ou 12.000 
de âmenl.

Burii, în același timp se răspândiră în 
Natal și desoinseră aprâpe de Escourt.

Cât timp Englesii avură de suferit 
grozavele eșecuri răsboinioe, ei nu erau de 
loc fericiți. Lord Methuen, oăre dăduse aju
tor orașului Kimberley, dădu lupta ou tru
pele lui Cronje la Belmont, Grashan și 
Magersfontein. Cele două dintâifl păreau 
a fi în avantagiul său, oea din urmă este 
însă o înfrângere completă, după oare el 
fu asediat în lagărul său dela Modder-Ri- 
ver, ca și White la Ladysmit.

In aoelașl timp, la sudul statului 
Oranje, luptele dela Storemberg (10 De
cemvrie) nu sunt mai fericite pentru cei
lalți locotenențl ai lui Buller. Dâr acesta 
este acela, oare a’suferit cel mai îngrozitor 
desastru din tot răsboiul, la 15 Deoemvrie, 
la Colenso. El fu forțat a se retrage des
tul de departe, tocmai spre partea sudică 
a rîului.

La 17 Decemvrie, mareșalul Roberts 
este numit general șef și lordul Kitchener 
șef al statului major general.

Acum înoepe pentru Buri a doua fașă 
a răsboiului.

La 6 Ianuarie 1900, ei dau asalt 
Ladysmithului, dâr sunt respinși după o 
luptă sângerâsă. Cu tote acestea norocul 
le surîde încă. La 24 și 25 Ianuarie, Bul
ler, care a încercat să trâcă Tugela, voind 
să învăluâsoă posițiunile dela Colenso, este 
respins la Spionskop.

La vest, din nenorocire, unde lordul 
Roberts dirigâză el singur operațiunile, lucru
rile se petrec ou totul altfel.

La 16 Ianuarie, generalul French în
tră în Kimberley eliberat și la 27 avu loo 
Sedanul Burilor, capitularea lui Cronje la 
Paardeberg cu 4000 de omeni după mai 
multe dile de lupte eroioe.

Drumul spre Bloemfontein este desohis.
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La 13 Martie, Englesii intrară în oraș. 
Dâr trupele lor sunt epuisate.

Roberts este eonstrâns de a se opri 
pentru a pune ore-oare ordine în divisiu- 
nile sale și spre a aștepta oai pentru oa- 
valeriasa. La 27 Martie mdre generalul bur 
Joubert,

De atunol întră în scenă un al treilea 
erou bur, generalul Dewett.

La 30 Martie, el surprinde pe En- 
glesl la Koornspruit, la 4 Aprilie la Red- 
dersburg. Dâr superioritatea înspăimântătore 
a forțelor inimicului face succesele sale ne- 
folositore.

La 5 Martie, colonelul de Villebois 
Mareiul fusese omorît într'o ambusoadă la 
Boshof.

La 10 Aprilie, și la 11, Buller libe- 
râză noi luptători la Elandsla-agte. La 25 
și la 26 RobertB reușesoe a deblooa Taba- 
nchn și Wepener.

In luna Maiii, ou trupele sale repau- 
sate, Roberts reia ofensiva și se îndreptă 
spre Johannesburg.

Winburg este ocupat la 6 Maiii; Ia 
12, Englesii intră în Kroonstad, unde pre
ședintele Steyn făcuse reședința sa după 
luarea Bloemfonteinului.

La est, după ridicarea asediului La- 
dysmithului, oare a avut loc la finele lui 
Ianuarie, Buller înaintâză ou greu.

La 16 Maiti el reintră la Glenooe și 
la Dundee.

La 28, lordul Roberts anexâză în 
mod solemn statul Oranje, la posesiunile 
engleseși la 30 Maiti, el intră în Johannes
burg pe oare Burii nu’l mai apără.

La 5 Iunie generalissimul engles făcu 
intrarea sa în Pretoria

La 31 Maiti și la 11 Iunie, două ba- 
talidne englese sunt prinse la Lindley și la 
Roodeval.

Dâr lupta continuă.
La patru Iulie, Englesii înoearcă un 

eșeo la Ficks’ourg și Senegal, la 11 la Ni- 
tralsnek, la 21 la Honingspruit, oomuniea- 
țiunile lordului Roberts ou Cap sunt tăiate.

Dela 22 pănă la 30 Iulie, Burii dau 
lupte la Heidelberg, Bethehem, Olifantsnek, 
Balmoral, Standertou, Eouriesburg, Fre- 
dericks-Staad.

La 30 generalul bur Prisloo trădeacjă 
și oapitulează.

In luna August, Burii liberâzft pe 
luptătorii dela Potoheftstroom, Standerton, 
Elands-River, în timp ce Roberts anecsâză 
Transvaalul prin o proclamație dată la 3 
Septemvrie.

La 4 Septemvrie, Burii atacă din nou 
conduotele de apă dela Bloemfontein. Ei 
apără pe diferite punote, distrug calea fe
rată, ocupă Bethlehm, Fouriesburg, Sene
gal, iau, la 9, un tren la Klip-River în Natal.

La 11 Preșdintele Kruger părăsesce 
Transvaalul și se duoe la Lourenoo-Marques.

La 23, Englesii intră în Komatipoort.
In luna Ootomvrie. Dewett nu este 

înoă prins, Burii apar la Bnlfontein, Brede- 
fort; ooupă Wepener, Rouxwille și Fricks- 
burg și Englesii sufere o înfrîngere sânge- 
rosă în apropiere de Cap.

Ast-fel, după două spre-<jece luni, 
aoeștl țărani cari nu erau în număr decât 
de 30.000 au resistat ou eroism la 200.000 
Englesl.

S’ar putea dice, oă decă Burii ar fi 
avut o armată mai numărâsă, bine instruită 
și condusă de șefi întreprinzători, puterea 
englesă în Afrioa de Sud n’ar fi rămas 
deoât dâră ou amintire.

Aoast răsboifi. reveleză lumei întregi 
incurabila slăbiciune militară a Englesilor, 
și arată ceea ce ar putea face Europa, dâoă 
ea s’ar decide să distrugă acest cuib de 
briganzi, care se numesce popor engles.

SC1R1LE Dl LEI.
— 20 Octomvrie v,

Mdrtea unui binefăcetor. Marți a 
răposat în Seliște țăranul fruntaș de aoolo 
Comun Schitea, care întrâga sa avere în 
bani gata: 10,000 cortine, și unele moșii, a 

donat'o șctilei gr. or. române din Seliște. Pen
tru aoăsta binefacere comuna biserioescă 
i-a pregătit o frnmâsă înmormântare.

Poporațiunea monarchiei Austre- 
Ungariei, după ultimul raport al ofioiului sta
tistic este de 42,895,000 suflete. Din aoestea 
se vin pe Austria 24,580,000 și 18,315,000 
pe Ungaria și Transilvania. După naționa
litate: Germani sunt 10,960,000, dintre oarl 
în Austria sunt 8,840,000; Cehi, Moravi și 
Slovaci 7,777,000 (din cari 5,720,000 în 
Austria, âr restul de 2,057,000 în Ungaria.) 
Maghiari sunt 7,508,000, dintre cari 8000 
în Austria ; 4,879,000 OroațI și Șerbi (dintre 
opri 4,200,000 în Ungaria); Poloni 3,900,000 ; 
Ruteni 3,668,000 (dintre oarl 3,278,000 în 
Austria); Români 2,940,000 (numai atâția?) 
dintre cari 2,728,000 în Ungaria și Tran
silvania, er restul de 212,000 în Bucovina; 
Sloveni 1,325,000 (dintre oarl 1,230,000 în 
Austria) și în fine Italieni sunt 729,000 
(dintre cari 708.000 în Austria.) In întrâga 
monarohiâ auetro-ungară trăeso 1,920,000 
Evrei, dintre oarl 1,176,000 în Austria, âr 
restul de 724,000 în Ungaria.

Diarul „Patriotul" din Bucuresoi, 
după oum anunță „Timpul", a înoetat de a 
mai apare.

Gestiunea Iesuiților în Germania, 
fiarele germane anuuță, că negooierl se 
urmeză acum între diferitele guverne ger
mane asupra cestiunei Iesuiților. Se soie, 
că „Reiohstagul" a votat aprobarea legei 
de espulsare a acestui ordin religios. Ca 
Bă fiă exeoutorie, legea trebue să fiă rati- 
fioată de Consiliul federal. Pănă acum adu
narea aoâsta nu esaminase cestiunea. In 
mai multe rânduri, și aoum de curând în 
ultimul oongres oatolio germaD, șefii par
tidului și mai ales deputății din centru, 
B’au plâns amar oontra inerției voite a 
Consiliului federal, care nimica o decisiuue 
a parlamentului. Oratorii catolici invi
taseră guvernul imperial să intervie, și-i 
amintiră, că centrul este în Reichstag par- 
tieul cel mai tare, acela de care depinde 
adoptarea său respingerea orl-oărui proiect 
guvernamental. Se vede, că limbajul acesta 
a fost înțeles, în ajunul oonvooărei Reichs
tagului, și că Consiliul federal va fi silit să 
ratifice votul de abrogare.

Atitudinea soldaților germani în 
China. „Le Temps" scrie: Nu puțin sgo- 
mot fao în Germania sorisorile soldaților 
germani din China. Un tânăr soldat scrie 
din Kiaconu : „...Noi atacăm în așa ohip 
pe ChinesI, încât t6tă viața lor îșl vor aduce 
aminte de soldații germani. De eu dimi- 
nâța cutreerăm satele, oăutând arme. Vai 
de Chinesii, cari ne cad în mâni; nu numai 
că li-se învinețesc ochii, der li-se mai 
aplioă și cinol-decl de lovituri de vînă de 
bou — apoi li-se taie cocple cu propria 
lor sabie." — Un alt soldat scrie din Tien- 
Cin cu data de 22 August st. n.: „Totul 
e devastat, satele sunt incendiate, pline de 
cadavre și de câni vagabonzi. Rarii Chi
nesI, cari n’au fost masaorațl, au fost puși 
la muncă aspră, sub lovituri de bambus. 
Alaltăerl am ținut pe prisouierl la lucru 
pănă în ultimul moment, înainte de a fi 
împușoațl. In săptămâna a<‘âsta am îm- 
pușoat vre-o șâse-<jeol“.

Sipido, autorul atentatului oontra 
prințului de-Walles, de curând a fost 
extrădat Belgiei de Franța, a fost pus la 
Bruxelles într’o casă de corecțiune. Sipido 
s’a purtat fbrte arogant, scoțând strigăte 
amenințătâre. Intre altele a spus: „Regele 
Leopold va avă încurând soiri despre mine". 
Se pare, că Sipido a devenit un anarchist 
perioulos.

1. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari su- 
fer de nemistuire seu stomacul nu funcționâză re
gulat ceea ce causeză constipnție, durere de cap, 
lipsă de ape*it sâu alte bdle, pot conta la vindecare 
sigură prin folosirea cunoscutelor prafuri seidlitz ale 
lui Moli. Cutii originale a 2 cor. se pot căpăta dil- 
nic prin postă dela farmacistul A. Moli liferantul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provincia să se ceră preparatul A. Moli provădut 
cu marca de contravenție și subscriere.

Avansurile de tomna în armata aus- 
tro-ungară.

Cu (jiua de 1 Noemvrie st. n. au fost 
avansați între alții și următorii:

La infanteria: în gradul de colonel: 
locot.-colon. Ignatie cav. de Iacobich în reg. 
inf. 50; de locot.-colonel majorul M. Cer- 
nokrak reg. inf. 2; de major loan Humița 
reg. inf. 37; de căpitan cl. I: Dem. Burdea 
reg. inf. 33; Theodor Cernăuțan reg. 41, 
Greg. Iovescu reg. inf. 61, Mihail Cioban 
reg. inf. 33; de căpitan cl. II.: locotenen- 
ții: loan PopovicI reg. inf. 31 transf. la 
reg. inf. 32; Eugen Petco bat. de pionerl 
1 transf. la reg. bat. pion. 5; Toma Fili- 
pescu dela instit. geogr. milit. Ca locote- 
nențî: sub-locotenenții: Virgil Bianu bat. 
de vânători 10, Traian Bulbuc reg. inf. 88, 
Vasile Popescu reg. inf. 97, ca sublocote
nenți: aspiranții de oficer: Traian Radu 
reg. inf. bosniac 1, Leo Paica reg. inf. 23, 
Eugen Smolă reg. inf. 92, Sabin Banciu 
reg. inf. 44, Amos Popu reg. inf. 4, Ma
ximilian Dorda reg. inf. 85, Sabin Târdiu 
reg. inf. 43, Mihail Stoica res', inf. 4, Am- 
brosiu Păcurar reg. inf. 33, Aurel Suciu 
reg. inf. 61, Victor Chirilă reg. inf. 63.

La artileriă în rangul de căpitan cl. 
II: locotenentul loan Măcelariu reg. de ar
tileria 7; de locotenent sub-locotenentul 
Corneliu Vornica reg. artil. 35 și aspiran
tul de oficer loan Maniu a fost înaintat la 
gradul de sub-locot.

La auditorat a fost înaintat la rangul 
de colonel auditor, locot.-colon. loan Mihăl- 
țianu, numit referent la tribun, sup. mi
litar.

In statul medicilor au fost înaintați: 
Dr. Nicolau Vraciu medic, de regim, cl. I, 
Dr. Gregoriu Franța și Dr. loan Menzar 
medic de reg. cl. II.

Spiridon Moian, la sub-locot. în reg. 
101 de inf.; Nicolau Borzea, în regim. 12 
de artil.

La oficiul de edile: Nonus Poruțiu, 
de oficial la direcțiunea de edile în Alba- 
Iulia; Aron Lupean, oficial de comptabili- 
tat.e la oficiul de edile din Sibiiu, transfe
rat la Viena.

La honvedime a fost înaintat la ran
gul de căpitan cl. II. locotenentul Iulian 
Marțian.

Din Africa sodică.
Se telegrafâză din Pretoria agenției 

„Reuter": Tratatările continuate cu Botha, 
n’au avut nici vn resultat. Președintele Steyn 
a refusal, să primâscă pe un parlamentar.

*
AceleeașI agenții i-se comunioă tot din 

Pretoria :
Nu de mult generalul Botha a recu

noscut, că lotul s'a sfirșit, dâr a adaugat, 
că este imposibil a trata despre capitulare, 
oăt timp vr’unul din luptători voesce con
tinuarea luptei. Viljoen, sprijinit de preșe
dintele Steyn, este pentru continuarea re- 
sistenței. Steyn nici n’a voit să citescă pro
clamația lui Roberts și observă o atitu
dine implacabilă. Burii mai au înoă 17 
tunuri.

Literatură.
Noțiuni de Economia Vitelor, 

prețiosa scriere economică a d lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia cu 137 ilustra- 
țiunl și 224 pag. Opul acesta nu se ocupă 
numai ou vitele, oi ou tot oe privesoe o 
bună gospodină, începând dela boi, cai, 
oi, capre, porci, măgari, și așa pe reud 
pănă ia cel din urmă puiQ de găină, gâscă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrâză, cari 
sunt mai bune eto. Acest op economic scris 
cu multă cunoseință de causă și fdrte bo
gat în cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de ministeriul român al cultelor 
și instrucțiunei publice pentru sodlele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pâte procura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu" cu 2 cor. 
plus 10 bani porto.)

ULTIME SC1KL
Constantinopol, 1 Noemvrie. S’au 

făcut aici mai multe arestări de Bul
gari, cari au fost descoperiri de cătră 
polițiă, că sunt în strînse legături cu 
comitetul revoluționar din Sofia.

Londra, 1 Noemvrie. Tote fia
rele sunt nemulțămite cu numirea 

lui Lansdowne ca minstru de es- 
terne.

Pretoria, 1 Noemvrie. Se anunță, 
că Botha merge c’o trupă mai mare 
spre Kenhardt, de unde va începe o 
serie de lupte nouă.

80 I 1 |<] n S SC.

Cât costă o sărutare. — Hugo 
Schvilich este un don Juan Vienes, oare 
crede, oă orl-oe femeiă trebue să se simță 
măgulită de expresiunea setimentelor sale 
de dragoste. Caterina Herdlicta, veoina sa, 
e însă de altă părere și iată oe i-se întâm
plă din aoestă prioină don Juanului nostru. 
Caterina, ooborînd scările loouiDței Hugo 
o prinse în brațe și-i apleoă. pe obraz o 
serie de sărutărI.J„Ce te speri, dâr sciu, că nu 
ești prostă și vecjl oe bun e asta" a răspuns 
Hugo la protestările vecinei. Catarina ne- 
căsind însă multă duloâță în sărutările lui 
Hugo, alerga în casă și povesti bărbatului 
său pățania. Chemat în judeoată pentru 
atingere aduse onorei, Hugo a fost con
damnat la o amendă de 30 corone. Suma 
acesta, părăndu-i-se prea mare pentru câ
teva, sărutări, Hugo a făcut apel. Aci era 
vorba sâ se găsâseă o difinițiă juridică a 
sărutărei sub raportul penal. Trebuia deci 
sâ se stabilâsoă oe delict oonstitue o să
rutare furată și sub prevederea oărui ar
ticol din cod ar pute să cadă.

Aeusatul susținu, oă n’a făcut decât o 
simplă glumă și nu crede să fi sărutat chiar 
pe frumâsa sa vecină. Apărătorul lui Hugo 
observă, că nu pricepe cum tribunalul a 
putut să condamne pe olientul său după §. 
496, adeoă pentru maltratare, oând soiut e, 
oă sărutul este simbolul dragostei și prin 
urmare toomai contrarul maltratărei. Fap
tul în sine, spune mai departe apărătorul, 
nici nu e de resortul oodului, femeia sin
gură trebuia să-i aplice pedâpsa tratându-1 
cu dispreț. Representantul Caterinei sus
ținu însă, că Hugo, prin sărutările sale ne
plătite, a adus un prejudiciu onârei soției 
și bărbatului ei, și a oomis în același timp 
și un act de maltratare, căci orl-ce atin
gere ce se aduce corpului cui-va și care 
nu place persânei în causă, constitue o mal
tratare. Curtea a fost pe semne de părerea 
acăstă din urmă, căci a menținut hotărî- 
rea primei instanțe.

„ALBINA" institut de credit și de economii
Filiala Brașov.

Conspectul operațiunilor în luna lui Oct. 1900.

Intrate:

Numărar ou 1 Oot. 1900 cor. 5,902.65
Depuneri spre fructificare n 262,308.31
Cambii răscumpărate n 273,527.12
Conturi curente .... îi 19,332.52
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . n 22,738.20
împrumuturi pe producte . n 2,400.-
Monetă................................ 77 14,052.21
Comisiunl, cupone și efecte n 729.71
Bănci............................................. n 7,020.—
Interese și provisiunl . . n 25,729.52
Diverse................................. n 21,784.90

cor. 655,525.14

E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . cor. 173,679.81
Cambii escomptate . . . n 289,657.8!»
Conto curent ...................... 77 38,586.15
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi..................... 71 57,061.—
Monetă................................ 77 14,315.54
Comisiunl, cupone și efecte 7) 9,728.09
Interese și provisiunl . . 77 4,197.01
8 )ese și salare .... 77 5,329.5 '■
Bănci ........ n 4,657.48
Diverse................................ fi 34,148.80
Numărat cu 31 Oct. 1900 . r 24.163.85

cor. 655,525.14

N. P. Petrescu m. p. C. Aiser m. p.
dirigent. cassar.

Iosif Onciolâ m. P
comptabil.

Proprietar: Dr. Âurei ^ursșîano. 
Redactor responsabil: Gregor tu Minor.
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Prafurile-Seidlitz aie iui Moli
Veritabile numai, <leeă flăcare eutiă este proveifută eu marea <le 

aperare a lui A. Moli și cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicbse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înebee. — Prețul unei cutii originale sigilate Corbne 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

x din Lăptăria Centrală Brașov, x
* si ©aipMă to !§=■©&?§ $ *
X în prăvăliile mai de frunte de delicatese și coloniale, #

X X X X XXX XXX XX X X X X

2x
Uf

F^ansbr^nntwem și sare a lui ^oHh 
Unrifnhilii nnmnî decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu 
VUriLdUIIU IlUIIldl, plumbul lui A. Moli.

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

i

X

MERCUR U

Casă de bancă și de schimb, societate pe acții 
în Budapest^ 

numai IV, Văczi-utcza 37
(casa, proprie).

La prima tragere a 

VII. LOTERIE de clasă r. ung. 
W~ în 15 și 16 Novembre "Wl 

avend succes
xxnj.rxn.exil© zxxsuxzl

între 70,000 și 09«OOO care le avem
8a disposîție spre alegere.

W I_i O S XT IK I: ~W 
nn pătrar 3 — cortine 
o optimă . 1.50 „

Aviso ! Losurile reunite și suma câștigurilor se trimite franco. —
Comande cu rambursă oostă porto duplu, de aceea se se 
evite — Comande sâ se facă eu mandat postai. 4

recomandăm

întregi 
jnmetăți .

12 cortine
6

1137

_ ___________

X

i
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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 unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provegută cu marca 
de aperare A. Moil.

Trimiterea, principală prin
Farmacistul A. JtlOLL,

c. și r. furnisor ai cărții iinseriale Viena, Malta 9
Comande din provinciă se efectueză Silnic prin rambursă poștală.

La deposite să se căra anumit preparatele prevăzute cu iscălitura și marca 
aperare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _*

<XX^XMXMXMX^^X^XMXMX^X^X^XXX

de

Sz. 2738-1900. tlkvi.

e

Arveresi pothirdetmeny
A Koha'mi kir. jârâsbirâsâg mint tlkdnyvi hatbsâg kOzbirie teszi, 

hogy a „Barothi takarekpenztâr vegrehajtatc.nak Buksa Sandor ea tir- 
aai âgostonfalvi lakosok vegrehajtâst szeuveddk elleoi 370 korona tdke- 
kOvetelâs 6a jârulâkai irânti vegrehajtâsi tigyeben a 2202 — 900 az. hir- 
detmenyben az âgostonfalvi 213. az. tljkvbe A f 313, 314 hraz. kaazâ- 
lora 188 korona kikiâltâsi ârban ;

Az agostonfalvi 214 sz. tljkvbe A f 2634 hraz. szântâra 15 korona. 
kikiâltâsi ârban;

Az âgoatonfalvi 125. az. tlkjvbe A f 210, 211, 212 hraz. 3 fahâzra 
320 korona kikiâltâai ârban Agoatonfalva kdzaeg hăzânâl 1900 evî De- 
czember ho I so napjăn d. e. 8 orara kituzott ârverda az 1881 6vi LX., 
t. cz 167. §-sa alapjân az „Alf)ina“ takarâk- 68 hitelintâzet brasatii fiok- 
telepe vegrehajtato erdekeben ia 1400 korona tfike-kâveteîea ea jârulti- 
kai kieleggiteae vâgett magtartatni fog.

KOhalom, 1900 evi Auguaztua ho 16 ân.
A kir. iărâsbirosăg mint telekkonyvi hatosăg

Dr VORSATZ 
1141 kir. aljbiro.—
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SL 0. B. L0TISI1 ife STAT
pentru scopuri de binefacere militare

——soe------

Ai esta Loterie de bani 
unică în Austria Kegal concesionată, 

eeațtae 18.122 câștiguri în bani gata 
în sumă totală de 418.640 cortine.

Câștigul principal este 

200,000Cor6ne in bani sata-

Pentru plata câștigurilor ga.rantâză oficiul loteriei o. r.

Tragerea urmeză irevocabil în 13 Decemvre 1900.
Un Bos costă 4 corone.

Leșuri sunt de vendare: la despărțământul loteriei de stat în Viena, I. 
Riemergasse nr. 7, în colecturile loteriilor TraficT, la oficiile de dajtlie, poște, 
telegraf* si căi ferate, case de schimb, etc. Cumpărătorilor de losurl se 
planul gratis.

- dosurile se trimit franco, nr 
Direcția oficiului loteriilor c. r. 

despărțământul loteriei de stat.

XXXXHHOMXXXXIK^m
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„Gazeta Transilvaniei” cu numeral ălO fii. se vinde 
la librăria Nir. I. Cinrcu și la Eremias Nepoții.
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A. Mureșianug 

Brașov, Tergwl Inului Itfr. 30.
Acest stabiliment este proveijut cu cele mai® 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot g
felul de caractere de litere din cele mai moderne gB 
este pus în posițiune de a put6 esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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A.ti.viiKa. I;

Comandele eventuale 
tipografiei, Brasov Târgul Inului Nr. 80, eta
jul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUE, AEGINT ȘI COLOBI.

CÂRTI DE SCIINȚÂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST^-TVTE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITÂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRÂMEELEGANTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLOB.I.

A VI VI I IU.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Corupturi, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

(Sowve/Z/te^ in iolă maz/i/mea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE INMORMENTARI. 

se primesc în biuroul

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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