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Temporisarea lui SzelL
Multă bătaia de cap le face gu

vernanților unguri de ac|i jocul de 
intrigi, ce se petrece în sînul pro
priei lor partide. Organele guvernu
lui nu se mai ocupă de un timp în- 
coce, decât de aceste frecări între 
„vechii44 și „noii44 liberali, cum cla
sifică cjiarul lui Banffy cele două cu
rente din sînul majorității parlamen
tare, cari se luptă pentru preponde- 
ranță în cârmuirea statului.

A trecut anul de când Colo- 
man Szell a ajuns în fruntea guver
nului, și încă nu s’a petrecut nimic 
din ceea-ce au așteptat și au dorit 
„vechii44 membri ai partidei liberale, 
adecă grupul Tisza-Banffy, care e 
destul de numeros, 6r de altă parte 
„noii“ membri, adecă foștii disidenți 
și apponyiștii, cari formâză și ei un 
grup destul de însemnat. Cei din
tâi sunt nemulțămiți, pentru-că văd, 
că „noii liberali41 au mai multă tre
cere înaintea lui Szell, âr aceștia au 
devenit impacienți văcjend, că nu se 
face destul ambițiunilor și aspirațiu- 
nilor lor.

De mult se așteptă și unii și 
alții la o remaniere a cabinetului, 
care se facă posibil intrarea frunta
șilor lor în ministeriu. S’a crecțut 
dela început, că Szell numai provi- 
soric va ocupa portofoliul ministe- 
riului de interne, cler etă că încă și 
astăcțî ocupă acest post și, precum 
se vede, are de gând a-1 ocupa încă 
multă vreme. Asemenea asigură or
ganele lui, că nu se gândesce încă 
de loc la nouă alegeri dietale, pen
tru-că încă n’a sosit „momentul psi- 
chologic.44 Așa-dăr, conform prognosei 
acestora, tote vor rămână în starea 
de mai înainte, și după încheierea 
desbaterei budgetare nu se va face 
nici o schimbare în ministeriu. Wlas- 
sics a dat de scire, că, restabilit 
fiind, se va reîntorce la postul său, 
er o schimbare se va face cel mult 

prin numirea unui nou ministru a 
latere. în locul vacant, precum și în 
posturile de secretari de stat la in
terne și la comerciu.

D-l Coloman Szell temporiseză 
așa-deră. Contrarii săi (fiic, că nu e 
hotărît, er amicii săi cțic, că-și are 
motivele sale dea aștepta „momen
tul potrivit44. Din tote resultă, că Szell 
și cu ai săi vor să aibă deocamdată 
liniște. Una dintre foile cele mai 
adicte direcțiunei actuale politice 
„Budapesti Hirlap44, găsesce că dieta 
n’are lipsă ac|I de discuțiuni mari. 
Nici în cestiunea dreptului public, 
nici în cestiunea naționalităților, căci 
cestiunea de drept public nu e la 
ordinea (filei (?)» cestiunea națio
nalităților se ține de cercul de ese- 
cutivă al guvernului (!). Ce vor dăr? 
Vor ca dieta să se ocupe acuma nu
mai de inițiative economice și de cele 
ce au de scop întărirea puterii sta
tului. Sub aceste din urmă ei înțe
leg, probabil, reforma administrațiu- 
nei șl alte inițiative cu tendința de 
e înainta procesul de contopire na
țională.

Caracteristic este și rămâne însă, 
că omenii lui Szell eliminâză cu 
totul cestiunea naționalităților din 
șirul acelor cestiuni, a căror salu 
tară resolvare ar fi menită a în
tări puterea statului. Ei lasă acăsta 
Gestiune pe mânile organelor esecu- 
tive ale guvernului și se mărginesc 
a constata, că ea n’a făcut încă nici 
un pas înainte, căci stă tot acolo 
unde a stat sub Tisza, Wekerle și 
Banffy. Etă ce scrie în adevăr amin
titul di ar:

„In ce privesce cestiunea națio
nalităților nu e nici o deosebire nici 
„între Tisza și Wekerle, nici între 
„Banffy și Szell. Unul e tot așa de 
„puțin salvator de patriă, ca și ce
lalalt trădător de patriă44.

„Tisza i-a făcut inofensivi pe 
„Miletici și pe Polit, Wekerle a în- 
„temnițat pe memorandiștl. Banffy 

„a grațiat pe acești din urmă, er 
„Szell a unit ârășl secția naționali
tăților cu secțiunea poliției de stat, 
„cum unită a fost sub Tisza, ca și 
„sub Wekerle-Hieronymi. Nu e nici o 
„deosebire între politica de naționa
litate a unuia seu a celuilalt gu- 
„vern44.

Etă dăr trăsătura de unire între 
rivalii la posturile ministeriale, ătă 
în ce se razimă solidaritatea partidei 
guvernamentale ungurescl. Acesta 
esplică mai elocuent ca orl-și-ce situa- 
țiunea în sînul majorității parlamen
tare. Ea este destul de tristă și de 
plâns, dăcă vom avă în vedere ade
văratele interese de consolidare ale 
statului.

Din Bucovina.
Dieta Bucovinei s’a deschis, cum se 

scie, în 26 Martie n. sub presidenția mare
șalului țării Iancu Lupul. Guvernul țării era 
representat de președintele bar. Bourguig- 
non și de consilierul aulic Pompe. In dis
cursul său de deschidere, mareșalul țării sa
lută pe membrii camerei și dă espresiune 
sentimentului colegial. Aocentuâză activita
tea încordată a deputaților pentru a per- 
tracta bogatul material de lucrare în scur
tul timp, ce s’a conoes desbaterilor die
tale; cere evitarea luptelor de partid și 
apelâză la armoniă, care trebue căutată în 
interesul țării și al populațiunei sale. „Să 
depărtăm deci44, fise, „tote neînțelegerile, 
cari ar pute împiedeca pașurile nostre, ne- 
având în vedere, decât sânta datoriă cătră 
patriă și popor44.

După discursul de deschidere a urmat 
cetirea raportului comitetului țării relativ 
la alegerea de deputat pentru orașul Șiret 
și se iau în prima cetire mai multe pro- 
ieote ale aceluiași comitet, cari se distri- 
buesc diferitelor secțiuni spre raportare. 
Se face apoi alegerea oomisiunilor: seruti- 
nătore, verificătâre, petițională, financiară 
și administrativă. In tote aceste comisiunl 
fac parte în număr egal membri români.

Clubul român dietal, care s’a întrunit 
Luni în ședință, a luat în desbatere situa
ția politică și demersurile tactioe. Discu
ția s’a prelungit pănă târziu noptea. S’a 
ales o subcomisiune, care oonstă din d-nii 
baron E. Hormuzachi, Ilarion Onciul, ba
ron Mustatza și Dr. G. Popovicl. Acest co
mitet a deliberat Marți și s’a declarat în 
permanență,

♦

Tot Luni a ținut și clubul coaliției an- 
tiromâne o consfătuire. Aici a propus cu
noscutul româno-fag Nikolaj Wassilko, ea 
la alegerile în comisia administrativă să 
li se ia Românilor un mandat. „Patria44 
află, că deputății germani au combătut a- 
ceste apucături, așa că repartițiunea man
datelor a rămas și de astă-dată nealterată.

*
Despre atitudinea deputaților români în 

dietă, „Patria" din Cernăuți dice, că ea nu 
pote să fiă, decât oea mai energică oposi- 
țiă, căci asta e voința generală a neamu
lui, urgia căruia 1 e prea grea, încât s’o 
potă suporta, dâcă se vor pune în contra- 
ficere ou generala lui voință.

Nu oredem, că energica oposițiă a 
deputaților români să afle ostilitate la ele
mentele oneste ale camerei, continuă „Pa
tria44. Cu Germanii ne împreună oomunul 
pericol al ruțenisării; ou delegații armeno- 
polonl din curia proprietarilor mari oomuna 
ideiă a conservatismului, căreia i-se în
chină și represântanții români ai proprie
tății mari. Niol un singur interes nu ooli- 
deză, nici o singură notă discordantă nu 
se pote ivi între interesele românescl și 
cele ale acestor factori. Germanismul e avi- 
sat la sprijinul nostru, precum suntem și 
noi avisațl la sprijinul lui. Tragedia sorții 
coloniilor germane din Galiția am desfășu- 
rat’o cu prisosință și tragedia ruțenisării 
nâmului nostru nu-i mai puțin sguduitdre. 
Dăcă esistă elemente periolitate în esis- 
tența lor națională, sunt numai două în 
Bucovina: Germanismul și Românismul. 
Comunul pericol ar trebui să-i împreune și 
acuma, ca odinidră pe protopărinții lor pe 
câmpiile eliseice dela Châlons-sur-Marne. 
Nu spre a combate pe Ruteni, ci spre'-’a

FOILETONUL „GAZ. TRANS44.

Despre călindar*).

*) Publicăm acesta lucrare, ca răspuns unui 
preot român la întrebarea : „Ce e causa de anul 
1900 peutru noi Românii e an visect, er pentru 
Unguri nu?“ — Red.

Călindarul este o cărtioică său o ta
belă, în oare sunt aședate tdte (filele unui 
an după luni și săptămâni. El mai conține, 
afară de sărbători, fasele lunei, răsăritul și 
apusul sorelui, precum și alte lucruri folo- 
sitore. Este cunoscut, că sunt 2 feluri de 
căliudare : iulian și gregorian, a căror dife
rență a fost pănă acum de 12 cfBe, ăr dela 
ultima Faur a. o. pănă la anul 2100 va fi 
13 file. De unde vine acâstă diferență și 
motivul crescerii ei, vom espliea în urmă- 
torele rânduri:

Timpul, cât îi trebue pământului, ca 
să se învârtâsoă odată împrejurul' sdrelui, 
se numesce an. Acesta se mai pbte defini 
și așa: an este timpul dela trecerea sore- 
lui prin punctul de primăvară (ecuinocțiu) 
pănă la trecerea următore. Anul acesta se 
numesce tropic și are 365 file, 5 bre, 48 

min. și 49L/2 sec., său ceva mai puțin ca 
365‘/4 file.

Anul civil său calendaristic constă na
tural din un număr întreg de dile, fără 
fracțiune, adecă 365.

Anul de 365 file e însă prea scurt și 
greșela aeâsta ar faoe, ca aceeași fi din 
călindar, d. e. 25 Decemvre, în decurs de 
1400 ani să trâcă prin tote anutimpurile, 
seu în decurs de 365 ani să cadă Crăciu
nul pe la începutul tomnei, adecă în cule
sul cucuruzului, și după alțl 365 ani în se
ceratul grâului.

Pentru de a aduce în oonsonanță că
lindarul (anul civil) cu mișcarea pământu
lui sâu cu posiția sdrelui față de pământ, 
Iuliu Cesar a dispus la anul 45 înainte de 
Christos, ca anul comun să aibă ca și pănă 
aci 365 file, însă tot la 4 ani se se inter
caleze 1 fi, adecă al 4-lea an să fiă visect 
și să aibă 366 file. Cu alte ouvinte, Iuliu 
Cesar a luat anul de 36574 file. Acesta e 
ârășl prea mare față de anul tropic cu 11 
minute și 10y2 sec., oare diferență face în 
400 ani cam 3 file.

Călindarul iulian numără așa-dâră în 
400 de ani cu 3 file prea mult, ceea-ce ar 
ave ca urmare, că aoeeașl di din an, d. e. 

25 Deoemvre, ar merge în direcțiune con
trară, adecă spre primăvară, deși ou pași 
mai puțin reped!, adecă Crăciunul ar oădâ 
primăvara pe la muoeniol în decurs de 
12,000 ani.

Iu oonciliul dela Nicea la anul 325 
după Ohr., s’a statorit, că Pascile să se ser
beze tot-deuna Duminecă după luna plină, 
care urmâză după eouinocțiu de primăvară. 
In anul acestui oonciliu căfu ecuinocțiu de 
primăvară pe 21 Martie, pe când în tim
pul lui Iuliu Cesar era în 24 Martie; o di
ferență de 3 file în 325-)-45 — 370 ani. 
Acâstă diferență între călindar și posiția 
sorelui, crescu dela anul 325 pănă la anul 
1582 la 10 file, așa că în anul acesta ecui- 
nocțiul de primăvara căfu pe 11 Martie. 
Diferența vine de-acolo, oă anul lui Iuliu 
Cesar e cu 11 minute și 10*/ 2 sec. mai 
mare, deoât anul tropic.

Ca să delăture și acest inconvenient, 
a dispus papa Gregoriu XIII în anul 1582 
o reformă în oălindar, care a constat în 
aoeea, ca după 4 Ootomvre 1582 să nu ur
meze 5 Oct., ci 15 Oct., âr pe viitor tot 
într’un grup de 400 ani 3 ani, cari după 
Iuliu Cesar erau viseoțl, să nu mai fiă vi- 
secți și să aibă 365 file. Anii aceștia sunt 

anii seculari, cari nu se pot divida ou 400 
fără rest, precum sunt anii 1700, 1800, 
1900, 2100, 2200, 2300 și 2500.

După Iuliu Cesar sunt toți anii seou- 
larl ani visecțl, pe când după stipulațiu- 
nea papei Gregoriu XIII numai anii 1600, 
2000 și 2400 sunt ani de 366 file. Dife
rența de file între cele două călindare e
următorea pe 10 secule :

Dela 1582—1699 . 10 file.
n 1700-1799 . 11 file.
r 1800—1899 . 12 dile.
■n 1900-2099 . 13 file.
T> 2100—2199 . 14 file.
a 2200—2299 . 15 (file.
a 2300-2499 . 16 file.
n 2500-2599 . 17 file.
fl 2600—2699 . 18 file.

Perfect în sens matematic nu e niol
călindarul gregorian, însă în tot oașul e
mai bun, ca cel iulian, pentru -oă greșala
lui e mică și se observă numai du pă mai
multe mii de ani, când prin intercalare se 
pote ârășl îndrepta. Scopul oălindarului 
gregorian este de a țină fiua de 21 Mar
tie tot la ecuinocțiu de primăvară, cum a 
fost în anul 325 pe timpul conciliului 
dela Nicea.
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ne apăra de invasiunea lor. Bucovina 
odată rutenisată, anexarea ei cătră Galiția 
va da și germanismului de aici lovitura de 
morte, potențând tot-odată dificultățile și 
de alta destul de mari între polonismul și 
rutenismul din Galiția. Din aceste părți ți
nuta deputaților români credem, că nu pote 
afla contradioere.

Din România.
Raportul comisiunei budgetare.

Comisiunea budgetară a camerei 
române a presentat raportul seu asu
pra proiectului de budget general al 
statului pe 1900—1901 prin rapor
torul său general d-1 Nicolae Fili- 
pescu.

Proiectul de budget depus în 
cameră pe la finea lunei lui Decem- 
vre anul trecut fixa veniturile și chel- 
tuelile totale la suma de 242,599,000 
lei. De atunci inse s’au votat câte
va proiecte de lege, cari de-oparte 
creau fiscului venite nouă, de alta 
reduceau unele din sarcinele budge
tare. In urma acesta s’a modificat 
proiectul de budget, așa că astăcji 
budgetul nu este numai echilibrat, 
ci dă un escedent la venituri de 
7.047,024 lei.

Ca resultat al lucrării comisiu
nei budgetare în acord cu d-1 mi
nistru al finanțelor și cu miniștri 
de resort, veniturile și cheltuelile 
fixate pentru esercitiul budgetar 1900
—1901 dau următorul tablou ge-
neral:

Venituri:
ContribuțiunI directe........................ 41.030.000,—

„ indirecte . . . . 71.760.000 —
Monopolurile Statului................... 56.400.000,—
Veniturile minist. domeniilor . . 24.227.000,—
Veniturile ministeriului lucrărilor

publice...................................... 21.964.437,—
Veniturile minist. de interne . . . 11 205.000,—
Veniturile minist. de finanțe . . . 4.690.000 —
Veniturile minist. de resbel . . . 1.113.000 —
Veniturile minist. de esterne . . . 286.000 —
Veniturile minist. de culte. . . . 260.000,—
Veniturile minist. de justiție . . . 431.000 —
Diferite venituri............................. 11.910.000,—

Total . . 245.276 437.—

Cheltuell:
Datoria publică.......................  . . 92.771.092,36
Ministeriul de resbel........................ 45.940.609,—
Ministeriu de finanțe........................ 30.776.892,—
Ministeriul de culte........................ 29.895.777,—
Ministeriul de interne................... 19.138.890 —
Ministeriul de lucrări publice . . 4.795.000 —
Ministeriul de justiție ..... 6.408.456,—
Ministeriul de domenii................... 5.078.953,—
Ministeriul de esterne................... 1.796.460,—
Consiliul de miniștri................... .... 77.380,—

236.675.509,36
Fond pentru deschidere de credite

suplimentare și extraordinare 1.553.903,64
238.229.413,—

Escedent de evaluări la venituri 7.047.024,-
Total . . 245.276.437,—

Impositele cele nouă, cari vor 
produce statului în viitorul esercițiu 
budgetar suma totală evaluat la 
18.035,000 lei se împarte astfel:
Taxa de 5 la sută asupra salariilor 

funcționarilor...................................... 4.000.000
țîecimea adițională la imposite directe . 3.085.000
Modificarea legei patentelor................... 800.000
Modificarea legei timbrului și înregis-

trărei........................................................2.200.000
Sporirea din taxa spirtuoselor .... 2.000.000 
Taxa de consumațiune asupra zahărului 2.250.000 
Taxa de consumațiune asupra petroleului 2.200 000 
Monopolul hârtie de țigaretă .... 1 500 000

Total . . 18.035.000

D-1 N. Filipescu, raportor general 
al budgetului pe 1900—1901, intro
duce raportul său cu următorea inte
resantă espunere:

Comisia budgetară, înainte de a întră 
în cercetarea obicinuită a budgetului, a voit 
să stabilâscă caracterul particular al bud
getului, ce avem onorea de a supune apro- 
bărei d-vostre.

Mai întâii! am înlăturat propunerea 
de a se echilibra budgetul pe ipotesa unui 
an agricol rău.

Neapărat, un Stat agricol trebue să 
fiă mai prudent ca altul în fixarea venitu

rilor și cheltuielilor sale. Dăr el nu pote 
lua drept normă anii de restriște și nu se 
pote înoumăta de a pune echilibrul budge
tar la adăpostul orl-cărei orise agricole.

îndeosebi, în strîmtârea în care ne 
aflăm, a voi să preaîntimpinăm, prin redu
ceri de fleciml de milione, deficitul incal
culabil al unui nou an agricol desastros, ar 
fi să sdruncinăm totă, organisația nostră de 
Stat și să facem un rău cert, pentru a în
cerca și totuși a nu isbuti să ne ferim de 
un rău întâmplător.

Dâcă n’am ținut semă de eventuali
tatea unei noue crise agricole, n’am putut 
însă să n’avem în vedere crisa finanoiară, 
prin care trecem.

N’am cercetat dârisolat budgetul eser- 
cițiului 1900 -1901; ci l’am esaminat în 
legătură cu împrejurările financiare, care 
se reflectă asupră-i, în dependința situației 
economice din care el trebue se răsară și 
în vederea resultatelor ce, în anii ulteriori, 
trebue să dobândim prin noua politică fin an- 
oiară,.pe care adl o inaugurăm.

De am corăspuns seu nu necesităților 
situațiunei excepționale, prin care trecem, 
răspund cele 18 și jumătate milioneresurse 
noue create prin imposite și cele 5 miliâne 
economii realisate la cheltuell.

Mulțumită acestor nouă resurse și aoes- 
tor economii, am putut echilibra budgetul 
stabilind cheltuelile la cifra de 236,675,509 
lei, 36 bani; âr veniturile la 245,276,437 
lei, reservând o sumă de 1,553,903 lei, 64 
bani, pentru deschidere de credite suplimen
tare și extraordinare. Echilibrând în așa 
condițiunl budgetul, ne rămâne un exce
dent de 7,047,024 lei.

Față de budgetul exercițiului 1899— 
1900, budgetul cheltuelilor înfățișâză un 
spor de 9.424.413 lei.

Acest spor se esplică prin două chel
tuell ce ni-s’au impus în mod obligator, și 
anume 7.014.612 lei, 80 bani, spor la dato
ria publică, și circa 2.000.000 spor la prima 
de fabricațiune a zahărului.

De acest spor de oheltuell, care vine 
într’un an ca acesta să îngreuneze budgetul 
nu suntem noi răspunzători.

A trebuit să contractăm un împrumut 
pentru aooperirea datoriei flotante și pen
tru plata lucrărilor angajate. Er în ceea-ce 
privesce prima de fabricațiune a zahărului 
suntem nevoițl a țină sâmă de nisce drep
turi câștigate pe temeiul legei.

In fața necesităței de a spori, de o 
parte, budgetul cheltuelilor, âr pe de alta 
de a împlini lipsurile dela venituri, lipsuri 
resultând din necesitatea de a prețui mai 
sincer evaluarea resurselor, atât din causa 
situațiunei economice grele, cât și din causa 
sdruncinărei echilibrului budgetar, am fost 
nevoițl să creăm resurse nouă.

Disponibilitățile, pe cari le-am dobân
dit, fie prin creare de imposite, fie prin 
dobândire de alte resurse, fie prin eco
nomii, se urcă la o cifră de circa 30 de 
milione.

Acâstă cifră se descompune ast-fel:
Din imposite noue........................ 18.535.000 lei
Din sporirea tarifelor de mărfuri

dela căile ferate................... 3.500.000 „
Din urcarea prețului tutunului . 3.000.000 „
Din economii................................ 5.000.000 „

Total . . 80.035.000 „

In ceea-ce privesce întrebuințarea aces
tei resurse de 30 milione, a trebuit să ținem 
sâmă de trei împrejurări: sarcinele trecu
tului, cari ne impuneau sporirea budgetu
lui cheltuelilor; necesitățile budgetare, cari 
ne sileau să împlinim lipsurile resultând 
din o mai prudentă evaluare a veniturilor 
și nevoile tesaurului, care ne îndatorau să 
creăm un escedent.

Așa fiind, întrebuințarea sumei de 
30.035.000 lei care însă trebue redusă la 
cifra de 29.535.000 lei, (căci 500.000 lei din 
taxele militare alimenteză Casa dotațiunei 
âstei) s’a făcut în modul următor :
Sporul budgetului 1900—1901 peste 

evaluările budgetului 1899—1900 9.424.413 lei
Acoperirea lipsurilor resultând din

o mai prudentă evaluare a veni
turilor și dotarea mai justă a ser
viciilor . . ,............................ 13.063.563 „

Escedent budgetar........................ 7.047.024 „

Total . . 29.535.000 „

Un resultat atât de neobicinuit, do
bândit într’un an atât de esoepțional, este 
cât se pâte de satisfăcător.

Negreșit, față de situația tesaurului 
ar fi de dorit ca se avem un escedent cât 
mai mare.

Insă în situația economică, în care se 
află țâra, de pe urma crisei agricole din 
anul 1899, am socotit, că nu e nici drept, 
nici folositor de a cere țărei sacrificii mai 
mari.

Bulgaria și Rusia. „Neues Wiener 
Tageblatt“ primesce din Sofia soirea, că 
rusificarea Bulgariei înaintâză cu pași re
peal. Dovadă pentru aoesta este onorea 
deosebită, ce i-se face consilierului finan
ciar rusesc Kobeko, oare s’a dus la Sofia 
din însărcinarea Țarului. Adjutantul prin
cipelui Ferdinand l’a salutat pe Kobeko la 
gară și principele a dat în onorea lui o 
serată strălucită. Tote foile bulgare sărbă
toresc pe Țarul Nicolae, ca pe liberatorul 
Bulgariei și care prin trimiterea lui Ko
beko în principatul bulgar, face din nou 
un mare servicii! Bulgariei.

„Frankfurter Zeitung“ afirmă, că prin
cipele Ferdinand va merge la finea lui 
Aprilie în Petersburg, cu scop de a con
tracta o căsătoriă cu una din marile du
cese rusescl.

Mortea generalului Joubert.
Burii sunt în mare doliu și întristare. 

Vestitul lor general, eroul dela Majuba, 
sufletul și înalt autoritate militară a lor, 
Petru Iacob Joubert a murit alaltăerl în 
urma unei bâle cronice de stomac, care 
i-a tăiat firul vieții la vîrsta de 66 ani. 
Mortea lui Joubert, oare după capitularea 
lui Cronje, a capitulat și el, der nu înain
tea lui Roberts, oi înaintea supremului 
Domn al păcii și răsboiului, este pentru 
Buri o pierdere incalculabilă, âr pentru 
EnglesI valorâză oât o luptă mare câștigată.

Joubert era oel mai capabil beliduce 
bur. Asta a dovedit’o el deja la începutul 
răsboiului, când în mânia bolei, ce-1 tortura, 
s’a pus în fruntea luptătorilor patriei sale. 
Se bucura de-o mare autoritate, așa că toți 
oeilalți oomaudanțl se închinau voinței și 
decisiunilor lui. Englesii îi purtau serios 
lui și mai ales lui frica, âr acum, că a 
dispărut din rândul celor vii, ei cred, că 
au ajuns la sfîrșitul răsboiului.

La 11 Octomvre anul trecut, cjiua, în 
care a isbuonit răsboiul, Joubert a trecut 
frontiera Natalului pe la Volksrust și a 
înaintat grabnic măturând din oale-i tot ce 
ar fi putut să-l împiedece. Unul după altul 
orașele englese, i-s’au predat și garnisânele 
din ele îșl căutau mântuirea încătrău pu
teau. Peste o săptămână armata lui Jou
bert se afla la Glencoe și Dundee, la 19 
Oot. bătând pe EnglesI la Dundee, âr în 
20 Oct. la Glencoe. La 29 Oct. Joubert se 
afla în fața Ladysmith-ului, âr la 30 Oct. 
a împresurat pe White cu 12,000 de En
glesI aici. Lăsând o trupă sufîoientă pen
tru asediu, Joubert pleca dela Ladysmith 
de-alungul liniei ferate a Durbanului strîm- 
torând pe EnglesI pănă la Pietermaritz
burg. Toomai atunci sosi și Buller, âr Jou
bert retrase trupele sale dela Pietermaritz
burg și în marș forțat șl a condus armata 
pănă la rîul Tugela, unde s’a și oprit, aș
teptând aici pe Buller. De 6 ori a bătut 
Joubert pe Buller la Tugela : în 15 Deo. 
la Colenso, după o lună la Spionskop, două 
săptămâni mai târdiu la Vaalkrantz, apoi 
luna trecută de trei ori la Colenso. Au fost 
lupte grozave acestea. Malurile Tugelei de- 
veniră mormântul Englesilor. Zadarnic șl-a 
jertfit Buller cu miile âmenii săi, căci pe 
Buri nu i-a putut clinti din loc.

Apariția lui Roberts pe teatrul apu- 
sân al răsboiului a adus cu sine o mare 
sohimbare. A urmat despresurarea și libe
rarea Kimberleyului, apoi oapitularea lui 
Cronje, după care' Joubert s’a retras dela 
Tugela, a lăsat Ladysmithul pe mâna En
glesilor și s’a retras la munții Biggars, 
unde organisâ o mare resistență. Acum 
Joubert trebui să ia și conducerea armatei 
din Oranje și șî-a ales Kroonstadt și lan
țul de munți de aici ca loo de apărare. 
Aici a întrunit el 25,000 de âmenl, ca să 
aștepte pe Roberts venind de cătră Bloem
fontein. pilele trecute sosi soirea, că Jou
bert s’a dus din Kroonstadt la Pretoria, 
de unde avea de gând să plece ârășl în 
Natal, căci Buller pregătesoe un atac. In 
Pretoria însă l’a ajuns pe neînfrântul Jou
bert catastrofa, care l’a doborît pentru 
veciă.

Mortea lui a făcut, ca Pretoria și toți 
Burii să îmbrace haina cernită de jale. |

Petru Iacob Joubert, urmașul unei fa
milii hugenote din Francia, s’a născut la 
1834 în Kangi (Capland). Cu mari lupte 
șl-a câștigat o mică avere și s’a stabilit în 
districtul Wakkerstrom din Transvaal. Mai 
târcjiu ca advocat luă parte la viața pu
blică. Intr’o vreme a mers dimpreună cu 
Kriiger la Londra, oa să apere drepturile 
Burilor. In lupta de libertate din 1884—89 
el a nimicit pe EnglesI la Majuba și a re
câștigat independența pierdută la 1877. La 
1888 a fost ales vice-președinte al repu- 
blicei. Dâcă victoria dela Majuba i-a făout 
cunoscut numele pretutindeni, conducerea 
răsboiului actual i-a împletit lui Joubert 
cununa neveștecjită a gloriei.

cetatea Brașov pentru 
alege noua Eforiă șoo- 
de trei ani. Președinte 
fost ales d-1 notar re-

SOIRILE DILEL.$
— 17 (30) Martie.

Delegațiunile școlare. Erl, Joi, s’au 
întrunit delegațiunile șoolare dela biserica 
S-lui Nicolae din Scheiu și dela biserica 
S-tei Adormiri din 
a se constitui și a 
Iară pe un period 
al delegațiunilor a 
gese Petru Nemeș. Conform regulamentului 
se cetesc listele personelor propuse de 
ambele comitete parochiale pentru a fi alese 
în Eforia școlară. îndată după cetire d-1 
N. P. Petrescu, direotorul filialei „Albina", 
ia cuvântul și declară, că d-sa fiind în
deajuns ooupat cu lucrările institutului, ce-1 
conduce, nu pâte primi la nici un oas să 
fiă ales în Eforiă și rogă delegațiunile să 
nu reflecteze la d-sa. După acâsta s’a pro
cedat la alegere, care a provocat nisoe 
diaoursurl peste așteptare înfooate, ceren- 
du-se să se primâscă listele în total, cum 
au fost produse de ambele părți, âr de 
altă parte cerându-se alegere secretă. In 
cele din urmă, neputându-se învoi, s’a 
făcut alegere secretă, oare a dat următorul 
restiltat: Dela Sf. Nicolae au fost aleși în
Eforiă următorii domni: Ioan Petrie, Va- 
silie Voina, Dr. V. Saftu, Sterie Stinghe, 
Arsenie Vlaicu și D. Pascu. Dela biserica 
din cetate au fost aleși d-nii: P. Nemeș, 
Dr. G. Baiulescu, Teodor Spuderca, Nicolae 
Flustureanu, Dr. Ios. Blaga și G. Ghelariu. 
— Eforia s’a constituit apoi, alegând ca 
președinte pe d-1 protopop Vas. ,tVoina și 
ca vicepreședinte d-1 Nioolae Flustureanu.

Francisc de Brennerberg -f- Ve
chiul și meritosul primar al Brașovului, 
Francisc de Brennerberg, care de câțl-va ani 
s’a retras în pensiune, a încetat din viață 
erl după amâcjl- înmormântarea seva săvîrși 
mâne, Sâmbătă, la 4 ore p. m.

Averea reposatului Nicolae Dumba! 
Din Viena se anunță, că răposatul Nicolae 
Dumba n’a lăsat testament. Consiliul fa
miliar va dispune asupra averii după no
tițele aflate și după dorințele esprimate de 
răposatul. Averea rămasă se prețușisce în 
20 milione cortine.

Laurențiu Maximilian -J". In puterea 
etății și a activității sale,„nemilosa morte a 
tăiat firul vieții lui Laurențiu Maximilian, 
primul comisar dela poliția nostră din loc. 
El suferea de mai mult timp, dâr se ținea 
voinicesce și era speranță, că se va îndrepta 
pe deplin. De-odată însă a căcjut la pat 
atins de o ușoră paralisiă, însă ârășl șl-a 
venit în fire. Ac|I diminâță încă a vorbit 
cu frații și părinții săi. Pe la orele 11 a. 
m. însă se vede, că în urma unui nou atao 
la inimă, a murit subit. Laurențiu Maximi
lian a fost un zelos și consciențios funcțio
nar, tot-odată el îșl iubea neamul său și se 
mândrea, că a eșit din sînul lui. Sunt vre-o 
15 ani, de când Maximilian a treout dela 
primăriă la poliția ca subcomisar, unde a 
avansat pănă la postul de comisar I-ifl, la 
care post fu ales ou unanimitate de repre- 
sentanța comunală. Răposatul era singurul 
funcționar, ce-1 mai aveam noi Românii în 
gremiul funcționarilor comunali. — Adre
săm întristaților săi părinți și întregei fa
milii condolențele nostre cele mai sincere.

„Un Daco-Roinân pedepsit". Sub 
titlul acesta publică foile unguresol din 
Budapesta o telegramă, ce spun, că o pri- 
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mese dela Blașiu și prin oare li-se anunța, 
că ministrul ungureso de culte a eliminat 
din tdte șcâlele medii pe studentul de el. 
V Zahariă David din oausă de „agitațiune 
daco-românistău. — Cum ar fi putut un 
băiat din classa a V-a gimn. să comită 
„agitațiune daoo-românistă“, e greu a-țl 
închipui. Va fi și acâsta vre-o măsură luată 
pentru terorisarea. tinerimei nostre. Dorim 
să aflăm adevărata stare a lucrului.

Peregrinagiul’ „național maghiar" 
la Roma. In 24 Aprilie n. va pleca la 
Roma peregrinagiul „național maghiar14 
sub conducerea primatelui Vaszary și a 10 
episoopl oatolicl unguri.

0 scrisore a lui Bismarck, pilele 
acesteațs’a publicat al 4-lea volum din 
Memoriile lui Bismarck, care conține multe 
date neounosoute și între care se gă- 
sesce și o scrisâre a cancelarului de pe 
timpul când era student. Sorisorea acesta, 
ce a adresat’o Bismarck studentul unui 
profesor dela universitatea din Gottingen 
cu data de 16 Noemvre 1833 este urmă- 
torea: „Uustritatea ta ai fost atât de gra
țios să-mi concepi a-ml face pedâpsa de 
caroer când mă voiii reîntârce din vacanța 
de St. Mihaiu. Dâr, durere, m’am îmbol
năvit greu (în Berlin) oeea-ce mă silesoe a 
rămână aici și a-ml continua tot aici stu
diile. Sănătatea mea sdrunoiDată nu ml-ar 
permite, să fac o oălătoriă așa de lungă. 
De aoeea te rog, ilustritate, să-mi concedl 
a-ml face pedâpsa de career la universi
tatea din Berlin.11

Nouă cucerire rusescă. Din Joko- 
hama se vestesoe, că foile japonese discută 
ou mult interes soirea despre o nouă ou- 
oerire a Rusiei în Asia-orientală. Rusia 
intenționâză a ocupa insula Deer de lângă 
Corea.

Contele Vincent de Benedetti, unul 
din bărbațiii cei mai însemnați ai diplo
mației din istoria modernă a Europei, a 
murit alaltăerl la Paris în urma unei apo- 
plexii, oe l’a ajuns în casa princesei Ma
tilda Bonaparte. Benedetti a jucat mare 
rol, ca trimis plenipotențiar al Franciei la 
Berlin și el a fost, care a aucj't din gura 
regelui prussian Wilhelm I cuvintele : „N'am 
sll-țî mai spun Mimca,Âouvinte, cari au fost 
deoi(|ătdre în confliotul dintre Franoia și 
Prusia pentru candidarea la tronul Spauiei. 
Aoâsta s’a întâmplat în Iunie 1870. Curând 
a urmat apoi răsboiul franco-teutonio, care 
la Sedan a avut un sfîrșit atât de trist 
pentru Francia. După răsboiu contele Be
nedetti a trăit retraB, petrecând mai mult 
prin Italia.

Jan Kubelik. Ni se comunică, că ar
tistul din causa unei băle ușore a fost silit 
de a’șl amâna concertul, ce era fixat pentru 
adl, pe cjiua de 7 Aprilie st. n. Programul 
forte interesant al acestui concert este ur
mătorul: 1) Ernst, concert Fis-moll. 2)
Wieniawslcy: Fantasia „Faust". 3) Paga
nini-. „God save the Queen". 4) Schumann: 
„Traumerei". 6) Bazzini: „La ronde de 
Lubins". —Biletele deja cumpărate îșl susțin 
Valabilitatea lor și se pot căpăta încă bi
lete în număr mio la librăria Hiemesch.

Musica orășenescă va cânta Dumi- 
neoă, 1 Aprilie n., la otel „Europa11. înce
putul 7V2 bre. Intrarea 60 bani.

B. Experiența de mai mulți ani au consta
tat, că la suferințe de stomac folosirea cunoscu
telor prafun seidlitz ale lui Moli, au efect vinde
cător, și sunt de preferit altor medicamente. în
tăresc stomacul și curăță sângele. Prețul unei 
cutii originale 2 corone. Se pot căpăta dilnic prin 
postă cu rambursă, dela farmacistul A Moli lif-- 
rantul curții din Viena Tuchlauben 9. In farma
ciile din provinciă să se cără preparatul A. Moli 
provădut cu marca de contravenție și subscriere.

Cine „a vătămat demnitatea ca
merei ungare?“

Din com. M.-Turda, 26 Martie 1900.

Onor. Domnule Redactor! Ați adus 
în nr. 56 dela 23 Martie n. scirea, că îd 
ședința dela 20 Martie n. o. a camerei 
ungare, după deschiderea ei președintele 
pre8entă o hârtiă, prin care procurorul r. 

ung. din ClușiQ, pe basa §-lui 269 al co- 
dicelui penal, ceru împuternicire de-a trage 
la răspundere pe locuitorul din Măhaciu, 
I. Gărduș, spre a-1 pedepsi pentru nisce 
„espresiuni adănc vătămătore pentru demnitatea 
earner eiu.

Cetitorii pâte vor fi crefiut, că după 
ce cestiunea a ajuns chiar înaintea camerei, 
trebue că se tratâză de vre-o afaoere se- 
ribsă și că respectivul loan Gărduș, contra 
căruia voinicosul proouror dela Clușiîi șl-a 
sufulcat atât de grozav mâneoile, este oine 
scie ce diplomat, sâu mare bărbat politic.

Dâr nu este tocmai așa. După infor- 
mațiunile, ce mi-le-am câștigat din sorginte 
sigură, totul e9te o comediă înscenată de 
nisce „patrioțl“ moderni, cari prin calum- 
niărl și denunțări vânâză după ciolane 
de ros. Etă cum stă luorul:

Ioan Gărduș, înspăimântătorul adver
sar al „statului național maghiar11, al oă- 
ruia nume a ajuns prin camera maghiară 
întocmai ca și Pilat în Credeu, și cu care 
va avâ să dea pept aprigul străjuitor dela 
Clușiîi al intereselor maghiarismului, este 
un modest țăran din Măhaciu, care are 
puțină trecere. Mai astă-vară mergând el 
beat la casa oomunală și aflând acolo pe 
notarul, pe primarul și câțiva omeni, între 
oarl și scriitorul notarului cu numele loan 
Pop, — care timp de 20 de ani a servit ca 
învățător la șcâla română, âr aoum de când 
a ajuns să capete o pensiă de 200 fl. pe 
cuvânt că ar fi orb, deși funoționâză ca 
soriitor în oanoelaria notarului, e un dușman 
al șcdlei române și al Românilor peste 
tot, — pe ei i-a admoniat Gărduș, <J,_ 
oându-le „să se pârte în mod cinstit și să 
nu facă tâlhării11. Notarul a sărit atunci 
asupra lui, voind să-l bată, dâr n’a putut 
răsbi cu Gărduș. Atunci a sărit în ajutorul 
notarului și scribălăul său Ioan Pop și în 
acâstă hărțuială Gărduș li-a strigat, că fac 
tâlhării, că sunt nedrepți etc.

Ce va fi mai (jis Gărduș, care oum 
spusei, era și amețit de beutură, nu sciu, 
dâr dintr’asta s’a iscat procesul, oare a 
făcut să ajungă numele bietului Gărduș în 
camera deputaților. El este acusat, pentru- 
oă a protestat în contra nedreptăților și 
abusurilor, atribuindu-i-se că ar fi înjurat și 
pe cei oe aduc legi asupritore.

In acâsta constă „vătămarea demni
tății oamerei", care a servit de pretext 
procurorului ca 9ă-șl arate și el „patrio
tismul11, cerând împuternicire de-a storce 
„sat’sfacțiă11 dela Gărduș pentru domnii 
deputațl!

Dureros este numai, că urzitorul aces
tui scandal este un Român, care pentru 
nisce miserabile ciolane s’a făcut unâlta 
adversarilor noștri.

X.

Societatea geografică românâ.
Darea de sămă anuală a d-lui secretar-general 

George I. Lahovari cătră adunarea 
generală.

(Urmare).
Și în anul treout s’au ținut mai multe 

congrese, la care au participat și sooietatea 
nâstră; astfel a fost al VlI-lea congres 
geografic internațional, care s’a ținut astă 
tomnă la Berlin, și în care societatea geo
grafică română a fost representată prin se
cretarul ei general. Despre acest congres 
vom vorbi mai pe larg în oursul acestui 
raport.

Un alt congres interesant s’a ținut, 
mai în același timp, la Roma; void să vor
besc de marele congres internațional al 
orientaliștilor, la care au participat d-nii 
profesori Urechiă, Gr. Tocilescu, M. Holbau 
d-naSmara și alții.

Se scie din relațiunile jurnalelor și 
revistelor, oe rol însemnat au avut repre- 
sentanții români la acest congres interna
țional și manifestația de simpatiă a Italie
nilor pentru noi..

Un alt congres de mare îusemnătate, 
acela s’a ținut la Haga, Congresul păcii, 
convocat după inițiativa umanitarului și 
gloriosului autocrat al tuturor Rusiilor.

Decă nu a dat rode imediate și posi
tive nu este de mirat, dâr sămânța păoei 
s’a sămănat; ea va rodi cu timpul și să 

sperăm, că secolul, care răsare, va fi mai 
puțin sângeros ca secolul al XIA-lea, care 
s’a zămislit în sânge, și care acum se sfîr- 
șesee maculat de un sânge nevinovat.

D'abia se închisese porțile templului 
lui fanus, la Haga, și ele fură deschise în 
Transvaal! Admirăm cu totă lumea erois
mul antio al acestei mici, dâr virtuose na
țiuni, care se înoumătă a șl apăra liberta
tea și moșia contra acelui colos, care se 
chiamă Imperiul britanic !

Pentru-ca să pricepem și să putem 
urmări din depărtare peripețiile acestui răs- 
boiă, este indispensabil a cunosce, fiăchiar 
aproximativ, disposițiile terenului, unde se 
mișcă puterile beligerante.

Dăm mai jos un mic vocabular boer, 
care va permite cetitorilor de a-șl dasâma 
și de disposițiile topografice ale teatrului 
răsboiului și de greutățile, cari au de în
vins armatele britanice înainte de-a ajunge 
la scopul, ce și-au propus, adecă: ocuparea 
orașelor capitale Bloemfontein și Pretoria.

Cu ajutorul acestui mio dicționar, ce
titorul va pută lesne să pricâpă, pentru-ce 
Englesii, victorioși de pildă la Elandslaagte 
și la Graspan, au fost bătuți cu desăvârșire 
în alte looalitățl ca la Nicholson’s neh și la 
Stromberg.

Un spruit (Doornepruit, Bronskhort- 
spruit) însemnâză o gârlă mică, un rîușor.

Modder (Modder River, modder spruit) 
însemnâză mlaștină.

Un doom este o pădurioe de arbori și 
de copăcei mărăeinoșl.

Un Rop sâu Kopje este un deal, o 
prăpastia (Lombard’s Rop, Luipaard’s Rop.) 
Un pan este o vale sâu o luncă (graspan, 
Kraajpan).

Laagte (Elendslaagte) însemnâză câm- 
piă, vale, plată, și dai asemenea vale.

Nelc, poort nauw (nichloson’s Nek, 
nauwpoort) însemnâză: pas, cărare strimtă 
în munți

Nauw însemnâză srtrimt, strîmptăre.
Berg însemnâză munte (Stormberg: 

muntele tempestelor).
Richt însemnâză trestiă (Rict-fontein).
Un Kloff însemnâză o prăpastiă (Grob- 

ler’s kloff).
Un klip, o stângă abrupată (Klip 

fontein).
Un drif este o trecătâre prin apă 

(Botha’s drif).
Un bosch (Hont bosch), o pădure.
Un aar este o venă de apă subterană. 

Un fontein, un rîuleț (Randfontem, Bloem
fontein).

Graas însemnâză iarbă, li vede. (Gras
span) ; nest: cuib. (Honingnest kloof, pră
pastia cuibului au miere).

Mai sunt unele nume poetice:
Danwdrop : o picătură de rouă. 
Elandslaagte : lunca elanilor.
Sunt și nume cu tendințe morale: 

Twistniat=vm vă certați seu Halpmekaar: 
ajutați-vă unii pe alții, etc.

Aceste notițe filologice nu sunt dela 
mine, eu nu cunosc limba Burilor sâu a 
Boerilor-, le-am copiat pur și simplu dintr’o 
escelentă revistă geografică, acea a socie
tății din Lyon, și ca să nu fiu acusat mai 
târejiu de plagiator și să mă pună vre-un 
jurnal pe două colone, mă grăbesc a-ml măr
turisi păcatul dela început.

Ca o antiteză a acestui răsboiîi, ve
dem o altă mare națiune luorând cu înoor- 
dată stăruință și pregătindu-se a oferi lu- 
mei întregi resultatele binefăcătâre ale 
păcei.

Esposiția dela Paris este o lecțiă viuă 
de ce mari și binefăcătăre bunuri ar fi ca
pabilă omenirea, dâcă frățesce și unită ar 
lucra la olalță pe cale paclnică la progre
sul, și prin urmare, la bunul trăiri al na
țiunilor.

La acest mare concurs internațional 
ne presentăm și noi ca societate geogra
fică, trimițând la esposjțiă rodul acestor 
25 de anî de muncă, și adecă bulentinele 
nâstre anuale în 20 de volume, cele 32 de 
dicționare parțiale și două volume din ma
rele Dicționar ; pe lângă acâsta, am mai 
trimis o mică notiță (în limba francesă), în 
care se cuprinde istoricul și activitatea so- 
oietății nostre geografice în acest interval 
de timp.

Partea cartografică este reprăsentată 
prin meritosele lucrări ale institutului nos
tru geografic militar, astfel, că deși bine 

înțeles, în proporțiunl modeste, totuși n’am 
rămas ou totul străini de mișoarea geogra
fică, care în timpul din urmă a luat o așa 
de mare importanță în lumea întrâgă.

(Va urma).

Academia Momână.
ltaport asupra lucrărilor făcute in 

anul 1899—1900.
— Fine. —

3. La Premiul Adamachi, de 5.000 lei, 
care este a se decerne celei mai bune cărți 
scrise în limba română, cu cuprins moral, 
de orl-ce natură, apărută dela 1 Nov. 1898 
pănă la 31 Oct. 1899, — s’au presentat 
publicațiunile următâre:

Achimescu (I.), SpicurI, culegeri din 
englezesce, Bucuresel 1899. Adamescu (Gh.), 
Noțiuni de istoria limbii și literaturii ro- 
mânescl, ed. III, Bucuresel 1899. Boiu (Za
harin), Semințe diu agrul lui Christos, tom. 
I, II, Sibiiu 1898/99. Găvănescu (I.), Curs de 
pedagogie, Bucuresol 1899. Ionescu- Gion 
(G. I.), Istoria Bucuresoilor, Bucuresel 1899. 
Maxim (D. G.), Critica sistemului probelor. 
— Comisiunî rogatorii interne și interna
ționale, Iași 1899. Mihăescu (N.), Filosofia 
socialismului, Câmpulung 1900. Oeconomu 
(Ciru), Fiica lui Sejan, poveste istorică, 
Bucuresel 1899. Popea (loan), Caractere 
morale. — Exemple și sentințe, Brașov 
1899. Possa (Dr. Sp, Anatomia artistică, 
Iași 1899. Szmiqelski (Dr. V.), Istoria Jegei 
nouă, tom. I, Blașiu 1899. Ursachi (G. 0.), O 
oăsnieiă, Bucuresel 1899. Vasilescu (Ștef. 
Ilie), Fabule și satire morale, p. I, Bucu- 
rescl 1899.

4. La jPre»»’wZ Hagi-Vasile, de 5.000 
lei, care era a se decerne unei cărți scrise 
în limba română și publicată dela 1 Ianua
rie 1894 pănă la 31 Octomvre 1899, al 
cărei cuprins să fiă: „Istoria oomerciului la 
RomâDl11, sâu „Starea actuală a oomerciului 
în România11, sâu „Studii asupra legisla- 
țiunii comerciale în Statul român“, sâu ori 
ce alte subiecte privitore la comerciul ro
mân, — nu s’a presentat nici o publica
ți un e.

5. Nu s’a presentat de asemenea niol 
o lucrăre la Premiul Alexandru Ioan Cuza, 
de 10.000 lei, dimpreună cu prooentele 
acestei sume dela 1891 pănă la acordarea 
premiului, care era să se dea celei mai 
bune scrieri în limba română asupra subiec
tului: „Istoria Românilor dela Aurelian 
pănă la fundarea Principatelor11.

Nu s’au presentat luorărl nici la Pre
miul Statului Eliade Rădulescu, de 5.000 lei, 
la al căruia concurs era pus subiectul; 
„Istoria Românilor în timpul Domniilor 
Regulamentare11.

6. In fine, la Premiul Adamachi de 
5.000 lei, care este a se da celei maHbune 
scrieri în limba română asupra subiectului : 
„Studii asupra pelagrei11, — s’a presentat 
un manuscript purtând devisa: Proximus 
tnus“.

Publicațiunile și manuscriptul presen- 
tate la aceste ooncursurl în terminele regu
lamentare anunțate de Academiă, au fost 
trimise în studiul comisiunilor alese pentru 
acest scop în sesiunea trecută.

7 Conform regulamentului Fundațiu- 
nii loan Lecomte du Noiiy, conoursul pen
tru acordarea în diua de 10 Maiti a pre- 
mielor anuale pentru desemnul după antic 
și după natură s’a ținut în anul acesta între 
elevii Șcdlei de Bele-Arte din Iași. După 
recomandațiunea comisiunii esaminatâre, 
s’a acordat jumătate din premii! desemnului 
după natură cu devisa „Sânt“ și cea-laltă 
jumătate s’a împărțit între desemnele după 
antio cu devisele „Desilusionat11 și „Ade
rență". întâia lucrare s’a constatat a fi a 
d-lui D. Băncesou și cele-lalte doue ale 
d-lor A. Catelin și I. Săooșianu.

ULTIME fSCIRI.
Pretoria, 29 Martie. Joubert a 

murit Marți spre Miercuri nOptea. 
înmormântarea lui se face acjl. — 
Președintele Kruger a luat însu-și co
manda supremă.
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se pot procura următorele cărți:

Scriers școlare.
Istoria pedagogiei de V. Gr. JBor- 

govan O carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații de școlă. Prețul 1 fl. 50 cr. 
(cu posta J. fi. 60 cr.)

Istoria Hiblică pentru 'folosul soo- 
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Ou per
misiunea superiorilor) Tipărită în 1898, 
Partea 1 (Testamentul vechiu) costă 25 cr., 
br partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fiă-care.

Câmtul în școla poporală de luhu 
Pon învățător în Năsăud. Teoria, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catecheți, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
Ratw, fost profesor în seminariul din Blașiu 
și vicar la Făgăraș. Prețul 40 cr. (cu posta 
45 cr.)

^Învățătura creștindscă, său Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cath 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinibră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag, format 8°, e legată solid 
și costă 80 cr. (cu posta 90 cr.)

Idei fundamentale în economia 
politică. D-l loan Socaciu, vechifi profe
sor la scolele comerciale române din ioc, 
a scos de sub tipar o nouă broșură sub 
titlul de mai sus, fiind adausă în partea a 
doua și o nouă teoria sociologică, care con
ține lucruri de interes scientific deosebit 
mai ales pentru specialiști. A cunosce ideile 
fundamentale ale economiei politice este 
fără îudoelă de mare interes pentru ori 
care cetitor inteligent. Un esemplar oostă 
65 cr. și se pote procura său direct dela 
d-1 autor, în a căruia editură a apărut 
opul, său dela Tipografia „A. Mureșianu“.

*
Pentru comercianțl funcționari și 

toșl omenii de afaceri, precum și studențl 
putem recomanda următorele cărți:

Mânui de dreptul cambial, lucrat 
de loan Socaciu, profesor la școla română 
gr. or. din Brașov. Cartea e tipărită pe 
spesele „Albinei“ și e menită a face mari

servicii tuturor, cari au afaceri cu cambii 
polițe). Prețul 2 fi. (cu posta 2 fi. 10 cr).

„Curs complet de corespondența, 
comercială", de I. C. Pnnțu. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recoman'‘ațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și spedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede și cupbne etc. Prețul 1 fi. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea duplă 
de 1. C. Panțu, prof, la școla comercială 
superioră din loc. Tracteză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari stu"diindu-le cu atențiune, p6te ori 
și cine sâ învețe contabilitatea, adecă ți
nerea socotelelor în economia proprie și în 
afacerile comerciale. Prețul 50 cr. -|- 5 cr. 
porto.

Procent, Promil, 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, așa ca să fie 
înțelese de ori și cine; de-asemenea modul 
de calculare al intereselor la bănci și teo
ria conturilor curente. Prețul 40 cr. plus 
3 cr. porto.

CupsmB la bursa dira Vâena.
Din 28 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4%.......................... 97.15
Renta de corone ung. 4%. • • • 93.45
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/2°/o • 109-20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4,/2% • 100.10 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 • . . . 93.15
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.75
Impr. ung. cu premii . . . . . 164.25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.70
Renta de argint austr. . . . . 99.40
Renta de hârtie austr. . . . . 99.15
Renta de aur austr. . . . . 98.20
Losuri din 1860..................... . . . 136.-
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.50
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 187.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 235.60
Napoleondori..................... . . . 19.27
Mărci imperiale germane . . . 118.60
London vista..................... . . . 242.90
Paris vista................................ . . . 96.35
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.50
Note italiene.......................... . . . 90.20

Proprietar: Dr. Aure! fflureș/ar/u. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

fl. 8.20
și mai sus! — 14 metri. — Trimise franco și liberate de vamă! — 
Mostre se trimit imediat, asemenea „Mătase Henneberg“ negră, albă 
și colorată dela 45 cr. până la 14 fl. 65 cr. metru. (2)

G. Henneberg, Fatait it uffiiri, (liferent al cnrțil c. și r.) Zurich.

Cursul pieței Brașow.
Din 29 Martie 1900.

Ruble Rusesc! Cump. 126.— Vend. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —•— 
Lire turcescl Cump. 10.72 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

Bancnota rom. Cump. 18.88 Vând. 18.96
Argint român. Cump. 18.60 Vând. 18.66
Napoleond’ori. Cump. 19.20 Vend. 19.27
Galbeni Cump. 11.30 Vend. 11.40

(iMeJțtai’ și reeiame) 
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Veritabile numai, <9eeă îiăeare cutia este prove<țută cu niai-ea <Se 
apernre a. iui A. Moil și cu subscrierea sa.

Prin etectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bdle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Fatetficațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.
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FpairasibFaiwtwem și a lui Mol!H
ft lîlil nUIÎlStî dscă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu

Franzbranntwein-ui și sarea este torte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmăm de recela. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corbue 1.80.

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

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru '-opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Eie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de aperare A. Moli

Trimiterea princîjsalâ prin 
Farmacistul A. MOILIL,

c. și r. fnrnisor al curții imperiale Viena. Tuchlanteen 9
Comande din provinciă se efectueză jiilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se (Ară auninit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler.
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Sosirea llih bourilor io stat reg. nng. îj Brașov.
Valabil dâsa fl Octomvre st. n. flS»î>.
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Brașov, Tergal Inului W. 3®.
Acest stabiliment este provefjut cu cele mai 

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

■s

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCHIȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.TT7TE.

■ FOI PERIODICI
BILETE DE’VîSITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGANTE. 
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ 

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWSnWUMI.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî 

szzLL!-A.2srT"crzsî.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Qtyu/veăAe, wv Iotă măvi/mea.

PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

dosirea tren urilor în Brașov:
Dela Budapesta la vrașov:

I. Trenul de persone U 8 ore ci’m.
II. Tr. ancei, peste Clușiu la 2 6. 9 m. p. m.

III. Trenul- mixt la 10 bre 25 min. sera
Dela Bucuresci la Brașov:

i. Trenul mix’, care circulă numai Vinerea 
dela Predeal, ia 0 bre — min. dim.

11. Trenul aocel. Ja 2 bre 18 min. p. m.
III. Treuol mixt. 1>- 5 bre 20 min. p. m.
IV. Trenul d*  pers., ia 9 bre 27 min. sbra.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov :
I. Trenul de persot e la 8 bre 25 m. d.,

(are legătură în St.-GeorgI cu Ciuc- 
Szerda și Giuo-Gyimes).

II. Trenul de persone la 1 oră 51 m. p. m.
Ill. Trenul mix<, la 6 bre 48 m. sâra, (are 

L gstură cu Ciun-Szereda).
Beli». Zernescî la Brașov iG. Bartolomeîu). <

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

Dela Ciuc-Gyimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la 8 bre 25 min. dim
II. Trenul de pers, la 1 oră 51 min. p. m. 

III. Trenul mixt la 6 bre 48 min. sâra.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la 5 bre 8 min. diminâte.
II. Tr. aooel. (peste Clușiu) la 2 o. 45 m. p, m.

III. Trenul da oers. la 7 bre 48 min. sâr-.„
Dela Brașov la Biicuresci:

I. Trenul de persone la 3 bre 55 min. d„
II. Trenul mixt la 11 bre a. m.
III. Trenul accelerat (ce vine pe. la Oradia.

Cluștu) la 2 ore 19 min. p.'rm.

Dela Brașov la Kezili-Oșorheiu :
I. T’enul de persone la 5 ore 19 min,

dim. (are legătură ou Tușnad) 
Cine-Szereda. 3 6. 15 m.

II. Trenul mixt la 8 bre 50 miu. a. m. 
III. Trenul de pers, la 3 bre 15 m. p. m. 
«re legătură ou linia Tușaad-Ciuc-Szereda.. 
Dela Brașov la Zernescî (G. Bartolomeiu).

I. Trenul mixt la 9 b-e și 2 min. a. m.
II. Trenul mixt la 3 bre 1.8 min. p. m.

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

II. Trenul mixt la 8 bre 50 min. a. m.
111. Trenul de pers, la 3 ore 15 min. p. m..

V I
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se polii face și reînoi 

ori și când dela l-mă și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.

Âdmimstraț. „Baz. Trams/
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


