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Anglia și rivaiii ei.
De sigur, că cei mai ni uiți din 

câți se interesâză de mersul eveni
mentelor în lumea mare, îșî vor fi 
pus întrebarea, ce sdrte vor mai avb 
sărmanii Buri? Fi-vor ei condam
nata de a deveni erășl iloț-ii Engle- 
silor și nu pote fi nici o scăpare 
pentru ei?

Nu demult încă, pe când oștile 
generalului Buller suferiau o înfrân
gere după alta la rîul Tugela, se 
ventila în totă pressa europenă si
tu afiunea schimbată în defavorul 
Angliei prin pierderea prestigiului 
ei în resboiul sud-african. Ore în 
urma succeselor, ce le-a dobândit de 
atunci armata englesă, datorite mai 
cu semă forței ei numerice, a dis
părut orl-ce pericul din cele multe, 
ce se cțicea. că amenință marele im
periu britanic ?

Ce-i drept, în urma ocupațiunei 
statului Oranje și a pierderilor, ce 
le-au suferit Burii prin capitularea 
lui Cronje și prin mbrtea celui mai 
mare strateg al lor, Joubert, nu se 
mai susține ca înainte, că resboiul 
pbte încă se dureze un an și mai 
mult. Dâr Transvaalul stă încă în 
piciore și este păzit la graniță de 
o armată bură destul de numărosă. 
Comandantul oștirilor englese, ma
reșalul Roberts, începe a-se convinge 
că nu-i va fi așa ușor a înfrânge și 
puterea Burilor din Transvaal. Va 
trece dâr încă mult timp pănă-ce 
Englesii se vor putâ apropia de Pre
toria, și cine scie dâcă nu va trece 
și cea mai mare parte a anului 
acestuia în luptele cu Burii.

Pentru moment se pare că cons
telația generală politică este favora
bilă Angliei. Nici unul din statele 
mari nu se gândesce de-ocamdată a 
interveni în resboiul cu Burii. Dâr 
ore liniștea acâsta nu pote fi de o- 
dată turburată prin vr’un eveniment 
neprevăzut? Adversarii Angliei au 
renunțat ore ârășl pentru multă 
vreme la planurile lor de a crea di
ficultăți și de a sgudui. dominațiunea 
Marei-Britanii ?

Acâsta nu o va crede nimeni 
și ori cine va înțelege, că „eveni
mentele neprevăzutedespre care 
vorbia diplomatul bur Dr. Leyds, ca 
ultima speranță a poporului său, pun 
în vedere eventualitatea unui con
flict mai întârZiat a Angliei, cu ma
rile puteri, ca consecință a răsboiu- 
lui african.

Numai de curând principele rus 
Trubetzkoi â propus în organul prin
țului Uhtomski, „Wiedomost?1 din 
Petersburg, o coalițiune a Rusiei, 
Franciei și Germaniei în contra An
gliei. Cel mai puternic rival al En- 
glesilor, Rusia, este neobosit în a-se 
pregăti pentru lupta decisivă contra 
dominațiunei englese în Indii și pre
tutindeni. Diplomația rusâscă înain- 
tâză încet, dâr cu atât mai sigur și 
ea singură este, care a sciut să pro
fite din resboiul anglo-bur, luând în 
posesiune peninsula „Dalunyj11 între 
China și Corea, încheiând o con
venția cu Japonia asupra neameste
cului reciproc în afacerile împără

ției Corea, și în fine prin avansa
rea forțelor sale militare pană la 
granița Afganistanului. Tot Rusia 
a fost aceea, care a stăruit pentru 
a se deschide porturile în China co- 
merciului întregei lumi, pe lângă 
susținerea integrității Chinei, și deja 
a ocupat teren acolo Rusia, Ger
mania, Francia, Italia, Japonia și 
America de Nord, spre a face con
curență Englesilor.

Cu cât va dura răsboiul cu Burii 
mai mult timp, cu atât Rusia va 
merge mai departe în împresurarea 
posesiunilor englese din Asia. Poli
tica rusâscă a sciut să-și pregătâscă 
terâmul pentru viitârele succese față 
cu Anglia, aliându-se cu Republica 
francesă, încheiând cu Germania o 
învoială pe basa reciprocității, âr cu 
Austro-Ungaria convențiunea sepa
rată relativă la status quo în Penin- 
sula-balcanică.

Dinpotrivă Anglia prin răsboiul 
cu Burii este mai mult sâu mai 
puțin cu mânile legate, căci afară 
de armata sa din Africa nu mai are 
armată continentală, cu care să se 
pâtă apăra în contra tuturor even
tualităților; âr încât pentru puterea 
maritimă, Rusia cu Francia dispun 
de flote destul de respectabile.

Nu este dâr cu neputință, ca, 
dâcă va dura timp mai îndelungat 
răsboiul sud-african, să se complice 
lucrurile, Anglia să între în nouă 
conflicte și mai grave cu rivalii săi, 
și astfel să se realiseze credința Bu
rilor, că în sflrșit causa lor tot va 
putâ încă învinge.

Nou ministru la"’ere. Foia oficială 
ungurâscă publică un autograf preaînalt 
prin care contele Iuliu Szechenyi este numit 
ministru ungar pe lângă Majestatea Sa.

Păreri ale liberalilor maghiari.
Din inoidentul aniversării de 25 ani 

dela înființarea partidei liberale maghiare 
de astăzi, „Magyar Szalon“ s’a adresat câ- 
tor-va fruntași ai partidei, ca să-și dea pă
rerea asupra ei și a politicei sale.

Intre acestea sunt mai remarcabile 
părerile lui Ooloman Sze.ll și Coloman Tieza.

Szell dice: „Direcțiunea și problemele 
politicei liberale nu se schimbă în fond, 
fiind-că se basâză pe mari adevăruri și pe 
principii, cari au o putere veclnică0.

Colonia» Tisza, arată mai întâi fi cât 
de greu îi vine să se pronunțe despre ac
tivitatea de 25 ani a partidei liberale, too- 
mai densului, care a dat impulsul la 1875, 
oa partida liberală să iasă din fusiunea ce
lor două mari partide de atunci. Acesta. 
Zice, a corăspuns dorințelor din tâtă țâra,

Nu vrâ să vorbâscă de înoercările, 
ce s’au făcut de atunol încâce pentru uni
rea partidelor. După fusiune se spera, că 
față cu partida liberală se va forma o par
tidă oonservativă constituțională așa, ca să 
se potă alterna la guvern două partide, 
cari stau pe basa legei.

Sub conduoerea conservativului ba
ron Paul Sennyei se făcuse o asemenea în
cercare, dâr la alegerile din 1875 aderenții 
lui intrară în număr fârte mic în dietă și 
în urmă îșî depuse și el mandatul.

După acesta urmară cunoscutele for
mațiuni de partidă ; conducerea guvernului 
rămase însă, necurmat problema partidei 
liberale... (!)

Vorbesoe mai departe de marile pro
grese, ce 8’ar fi făcut în 25 de ani sub gu

vernul liberal. De sigur, dice, s’au întâm
plat și întrelăsărl, ba chiar rătăciri, dâr 
omeni erau cei din fruntea afacerilor... 
(Și încă ce fel de omeni!)

Tisza încheie astfel: „Nu voiii să gî- 
cesc, ce va aduce viitorul. Este însă con
vingerea mea, că pe cât timp aoâstă par
tidă va înainta în direcțiunea urmărită 
pănă acum, este în interesul statului ma
ghiar să fiă și să rămână oompactă. Și dâcă 
oine-va ar admite distrugerea partidei — 
fiă și numai din nobilă iubire de pace — 
sâu dâcă fiă și inoonscient, ori condus de 
cele mai bune intențiunî, rt nisui să slă- 
bescă legăturile partidei, acela ar comite 
o mare gresâlă. După un vechili paradoxon 
însă, în politică greșala face mai multă -pa
gubă, decât crimă11.

Pe oine înțelege aici Coloman Tisza? 
Negreșit pe Szeli ou ai săi. Dâr Banfîy cu 
ațîțările lui luorâză ore pentru ca partida 
liberală să rămână compactă?

Protestanții sunt — „liberalii 
fn timpul din urmă s’a vorbit mai ales în 
prassa catolică ungurâscă despre înființarea 
unei „partide poporale protestante11 sub 
protectoratul fostului ministru-președinte 
Bauffy. Organul acestuia „Magyar Szo“ 
publică în privința acâsta un articul, în 
care ține să lămurâscă opinia publică ma
ghiară asupra, netemeiniciei svonurilor răs
pândite de foile catolice. „Magyar Szou 
polemisâză într’aceea cu organele olericale 
și ultramontane unguresol și declară, că 
protestantismul maghiar s’ar nega pe sine 
însuși, dâcă fiă în atitudinea sa politică, 
fiă în viața și activitatea internă biseri- 
oâscă s’ar abate dela „liberalism11, deâre- 
ce „liberalismul este mama, elementul de 
viață și viitorul protestantismului11.

Din România.
Afacerea Hali ier.

Trinunal de arbitrii s’a reîntors din 
Constanța, unde a făout o deeoindere lo
cală la lucrările dels port, ârășl la Bucu- 
rescl și aici va aduce în decursul săptă- 
mâniei acesteia sentința în afacerea Hallier.

într’aceea s’an făout mai multe reve- 
lațiunl în acâsta afacere, de mare impor
tanță pentru a judeca starea lucrurilor în 
acest proces, care a produs atât» iritațiui?e 
în țâră.

*
Se lățise faima, că regele a împru

mutat pe Hall'er, întreprinzătorul dela 
portul Constanța, cu bani. In privința 
acâsta dă lămuriri o scrisore publicată de 
fostul ministrul-președinte d«l Dim. A. 
Sturdza în „Voința Națională11.

D-l Sturdza spune, că în Iulie 1898 
Regele, ducându-se la Constanța cu oca- 
siunea botezului vaporului „Carol I“, a 
vorbit cu Hallier,. care i-a declarat formal, 
că lucrările portului merg bine. Abia a 
plecat însă Regele din Constanța și Hal
lier se adresă d-lui Sturdza, pe atunci mi- 
nistru-președinte, arătându-i situația critică 
în care se află prin lipsa de incassările aș
teptate dela lucrările efeotuate în Francia 
și i-a predat o petițiă cătră ministeriul lu
crărilor publice, în care ceru guvernului un 
avans de 300,000 lei.

D-l Sturdza răspunse d-lui Hallier, că 
se miră, cum de se adresâză ministrului- 
președinte acâstă cerere, care nu e în ra
port nici cu încrederea, oe se acordase d-lui 
Hallier, nici ou promisiunea formală ce cu 
câte-va 4’1® înainte acesta făcuse Regelui.

La 8 (20) Iulie Hallier veni în Bu- 
curescl pentru t» afla resultatul oererii sale 
în mod oficial. D-l Sturdza îi comunică din 
nou, că atât contraotul cât și legea conta
bilității statului interdic guvernului să-i 
satisfacă oererea. Atunci Hallier declară 

primului ministru, că „aflându-se pentru 
moment sleit de mijlâoe, refusul e pentru 
densul o lovitură de morte și spre marea 
ea mâhnire se vede nevoit să întrerupă lu
crările11.

Tocmai era în ajunul visitei la Peters
burg a M. S. Regelui și era imposibil să 
se ducă în străinătate lăsând o oestiune 
de așa importanță înourcată! De aceea 
Regele aflând de starea lucrului hotărî, a 
veni personal în ajutorul lui Hallier și i-a 
înaintat cei 300,000 de lei prin intermediul 
d-lui Sturdza care a spus lui Hallier, că 
acâstă sumă d-sa i-a împrumutat’o.

In recepisa, po oare Hallier a înmâ- 
nat’o d-lui Sturdza, antreprenorul arată ter- 
minii la cari va restitui suma și din cari 
cel din urmă era să fiă 1 Maifi 1899. La 
urmă Hallier adaugă „că e adânc recunos
cător de grațiosul conours, ce d-l Sturdza 
a binevoit a-i da în acâstă circumstanță 
și-l asigură de întregul său devotament11.

Asupra eestiunii de a soi, dâcă Hallier 
avea se plătâeoă. dobândi, antreprenorul nu 
aduse vorba. La 3 Decern vre 1898, Hallier 
printr’o nouă sorisore ceru prelungirea cu un 
an a termenilor de plată — și niol cu oea- 
siunea acâsta n’a amintit nimio de dobândi 
și pănă bc]I datoria nu șl-a aohitat’o !

D-l Sturdza îșî încheia scrisârea astfel : 
In ceea ce privesce cei trei sute de mii 
lei, pe cari Majestatea Sa a binevoit a-i 
da, numai pentru a împedeca prăbușirea 
întreprinderei, sunt în situația de a le ou- 
nosce destinația, dâoă vor fi vre-odată res- 
tituițl: Regele îi destinase chiar din capul 
locului unui asii de infirmi și de bătrâni 
ai sooietăței „Regina Elisabeta“.

*

In cjilele din urmă guvernul a fost 
de repețite-orl provocat de oposițiă în Ca
meră și în Senat de a da lămuriri ou pri
vire la soluțiunea afacerii Hallier.

Ministru de finanțe Tache Ionescu a 
declarat în cameră, că a fost o „necesitate 
neesorabilău, oa guvernul să procedă în afa
cerea Hallier așa, cum a procedat, și a adaus, 
oă acesta reiese neîndoios din corespon
dența, ce a avut’o.

In urma acâsta d-l T. Maiorescu sena
tor a cerut, ca corespondența privitâre la 
afacerea Hallier să fiă depusă pe birou] 
Senatului. — Ministru de finanțe i-a comu
nicat însă, că nu pâte satisface acestei do
rințe, dâr e gata a-i arăta corespondența 
între patru ochi. — D-l P. S. Aurelian in
terpelând din nou în aoâstă afaoere pe gu
vern în Senat, d-l ministru de esterne loan 
Lahovari a răspuns, că guvernul a fost silit 
să dea acâstă soluțiune afacerii Hallier, 
căci la din contră nu s’ar fi putut realisa 
împrumutul și statul era amenințat de a da 
faliment.

S’a găsit o oontratjicere între aceste 
deolarațiunl și asigurările de mai înainte 
ale guvernului, că arbitragiul lui Hâllier 
n’a fost pus ca condiția a împrumutului.

*
piarul „Epoca11 publică în numărul 

său din urmă nisce revelațiunl menite a 
lămuri lucrurile ridicând vălul, ce acoperi» 
pănă acuma misterios» afaoere Hallier. La 
venirea guvernului conservator la putere 
— dice „Epooa11 — erau în oirculațiune 
bonuri de tesaur în sumă de 65 miliâne, 
pe care li-a emis guvernul anterior liberal. 
Aceste bonuri de tesaur trebuiau plătite, 
sâu statul român făoea nn faliment rușinos. 
In asemeni împrejurări guvernul a început 
negocieri pentru împrumut. Dâr înafară de 
condițiunile, cari au fost disoutate de con
sorțiul de banoherl, guvernul frances a cerut 
guvernului român s& dea o soluțiune afacerii 
Hallier. Guvernul român s’a opus, și acâsta 



ctgina GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 6'5,—1900"

a fo9t una din căușele, cari au amânat rea- 
lisarea împrumutului.

La împrumutul de 175 milidne a luat 
parte un consorțiu de bancheri germani și 
unul de bancheri francesl. Germanii n’au 
pus nici o oondițiune ou privire la procesul 
Hallier; guvernul frances însă a intervenit 
la bancherii francesl. Dela „Comptoir d'Es- 
compteu și li-a refusat chiar ootarea la bursă 
a titlurilor împrumutului, ce se va face, 
dâcă nu vor stărui cu orl-ce preț să se 
trenșeze afacerea Hallier.

Intr’aoeea sosia scadența bonurilor de 
tesaur române, er guvernul trebuia să le 
resoumpere. Sindicatul german a consimțit 
de a-le achita pe jumătate, înainte chiar 
de a-se încheia împrumutul. Dâr acâsta nu 
era de ajuns, căci Germanii au declarat, 
că nu pot acoperi și cuota-parte a sindi
catului frances. Ce era să faoă dăr guvernul 
român în momentul, când avea să pltteseă 
mai multe milione de bonuri de tesaur și 
n’avea ou ce?

S’au făcut stăruințe neobiolnuite pe 
lângă guvernul frances pentru antrepre
norul Hallier, oare n’a făcut ondre Fran- 
ciei și oare desigur a trebuit să înșele gu
vernul franoes pentru-ca să-l facă să între- 
vină, ca el, Hallier, să fiă descărcat de obli
gațiunile justițiare, ce le-a luat asupră-șl 
în contract.

E straniă preoederea guvernului fran
ces în aeâstă afacere, al cărei mod de so- 
luțiune se datoresce numai intervențiunei 
sale și care nu-i servesce spre onore.

Salariile funcționarilor. Intre oes- 
tiunile, cari s’au disoutat în camera ungară 
în decursul celor două luni, cât au durat 
desbaterile asupra budgetului, a ocupat loc 
de frunte și cestiunea imbunetățirei salariilor 
funcționarilor. S’a accentuat, că acesta e o 
cestiune socială de primul rang, căci pri- 
vesce esistența unui număr cel mai puțin 
de 30,000 familii; e însă o cestiune de pri
mul rang și din punot de vedere politic, 
căol un organism, ale cărui elemente sin
guratice se luptă cu miseria și sunt ne
voite a-șî consuma puterile fisice și spiri
tuale cu grijile și nevoile reclamate de 
susținerea vieței, nu p6t9 desvolta o pu
tere mare.

La tote acestea și alte motive aduse 
în favorul îmbunătățirei salariilor funcționa
rilor, a răspuns însă în modul cel mai elo- 
cuent ministrul de finance Lukaos într’o 
ședință din săptămâna trecută, arătând, că 
dăcă s’ar acorda funcționarilor statului un
gar chiai’ și numai minimul salariilor pre- 
vădute în noul sistem de salarisare al func
ționarilor din Austria, acâsta ar aduce un 
plus la cheltuell de 30 miliâne cor., fără a fi 
socotiți finanții, gendarmii, polițiștii; apoi 
mai este a se țină sămă și de spesele, ce 
le va aduce reforma administrațiunei comi- 
tatense și comunale. Acestea tote reclamă 
o urcare a budgetului statului cu 50 milidne 
corone.

O așa mare împovărare a budgetului 
însă este, după combinațiunile ministrului, 
imposibilă fără de-o nouă urcare a dărilor, 
âr aoâsta ârășl n’ar dori-o. Vor mai trebui 
deci să aștepte funcționarii, pănă se vor mai 
mări venitele statului.

E cam slăbuță mângăerea acesta pen
tru funoționarl, dâr ce să-i faci, dăoă princi
palul luoru e3te maghiarisarea, care în mod 
direct și indirect oonsumă milionele nenu
mărate ale cetățenilor, și funcționarilor nu 
le mai rămân.

Rusia și Bulgaria.
Soirile, ce vin din Sofia, par a justifica 

bănuiala, că între Rusia și Bulgaria se pe- 
treo de un timp încooe lucruri, cari cu 
drept cuvânt nelinișteso mai ales cerourile 
politice din Vieua.

In capitala bulgară s’au lățit tot felul 
de soiri și se susține, oă representanții din 
Sofia ai puterilor trimit cjilnic guvernelor 
lor depeșl cifrate despre oele ce aud și 
văd, că se petrec. Ministru de răsboiti 
bulgar Paprikov s’a dus la Petersburg din 
însăroinarea principelui Ferdinand; se crede 
apoi, oă Sobranja va fi convocată în se
siune estraordinară ș. a.

O fdiă bulgară,, ce apare în Sofia 
numai de câte-va flile, publică chiar
punctele principale dintr'un tratat de a- 
lianță seoretă, ce se susține, oă s’a încheiat 
între Rusia și Bulgaria. In virtutea tra
tatului: 1) Rusia se obligă de a sprijini
Bulgaria în nisuințele ei de a deveni regat, 
âr părțile Bulgariei supuse Turciei, să ca
pete autonomiă; 2) Macedonia va fi îm
părțită între Bulgaria și Muntenegru. In 
urma acâsta Bulgaria și Muntenegru vor 
faoe parte din marea alianță slavă; 3) In 
oas de răsboiă trupele bulgare și maoe- 
donene vor fi împărțite în armata rusâscă, 
cu titlul „corp de armată baloanic“ și 
„oorp de armată montenegrin1*; 4) In schimb 
Bulgaria dă Rusiei pe timp de 50 de ani 
portul Burgas, unde Rusia pâte să eon- 
struescă magazii de armă și deposite de 
cărbuni și unde pote să susțină o garni- 
sonă de 5000 omeni; 5) Rusia garantâză 
Bulgariei un împrumut de 100 milione 
franci și asupra întrebuințării banilor va 
supraveghia un trimis rusesc; 6) Bulgaria 
se obligă a depărta din armată și adminis
trația tote elementele antirusescl.

Cercurile diplomatice din Sofia nu 
cred, ce-i drept, că acest tratat de alianță 
este autentio întru tâte, dâr conced, că e 
probabil. Foia „Nov Fe7c“, organul fostului 
ministru-președinte Grecov, scrie despre tote 
acestea: „Pe orisonul Bulgariei se ridică 
nori- furtunatioî. Principele se jocă forte 
ușuratic ou corona. Și? — Acuși vom vedâ, 
unde duce calea acâsta“.

*
După o scire telegrafică din Berlin 

cercurile înalte politice din capitala ger
mană urmăresc cu mare atențiune mersul 
lucrurilor în Bulgaria și sunt ou atât mai 
neliniștite, cu cât guvernul ruseso nu s’a 
pronunțat pănă acum. Numai foile ofieiose 
și semioficiose rusescl din Petersburg îșl 
dau silința a muloomi spiritele. Cei din 
Berlin speră însă, că Rusia totuși nu va 
da sucurs unei acțiuni primejdiăse în Bal- 
oanl, căci bine scie ea, că de aci s’ar 
nasce un conflict din care singur Anglia 
ar trage folos.

„Kolnische Zeitung“ este cu totul de 
altă părere. I-se anunță adecă din Sofia, 
că în Bulgaria se pregătesc lucruri primcj- 
didse. Ministrul de răsboiîi Paprikov s’a dus 
la Petersburg cu scop de a pregăti o mare 
acțiune și în vederea căreia între Bulgaria 
și Rusia se va încheia o alianță.

Crisa parlamentului italian.
Mai bin" de două săptămâni în par

lamentul din Roma se face o obstrucțiune, 
care amenință și guvern și parlament.

Seim, oă la 1898, după turburările 
din Milano, guvernul-Pelloux a înaintat ca
merei proieote de legi, prin cari se res- 
trînge dreptul de adunare, vorbire, chiar 
și libertatea pressei. Oposiția camerei a fă
cut obstrucțiune contra proiectelor, er gu
vernul, ca să-și ajute, a publicat în dricul 
verii trecute proieotele în formă de ordo
nanță regâscă și cu observarea, oă decă 
camera nu le va vota pănă la 30 Iunie 
1899, proiectele vor rămână în vigâre în 
forma acesta.

N’a folosit însă nimic; -obstrucțiunea 
nu voi să oedeze, camera fu închisă și pro
iectele puse în vigore pe cale de ordina- 
țiune. Aceste erau așa numitele ordonanțe 
necesare-, pe cari însă curtea de casațiă ita
liană le-a declarat nevalabile. Acum guver
nul se vădii silit a aduce ârășl ordonanțele 
în formă de proiecte de legi înaintea ca
merei. Și ârășl oposiția a început obstruc
ția contra lor, căci desbaterile se urmâză 
de câteva săptămâni în cameră asupra 
proiectelor și nu dă Dumnezeu să se mai 
sf'îrșâscă.

In urma acestei atitudini obstrucțio
niste unul din deputății guvernamentali a 
propus, ca pe viitor să nu se mai admită 
votare nominală la orl-ce bagatel, în jurul 
unei cestiunl să nu se pâtă cere ordinea 
cjilei de mai multe-orl etc. C’un cuvânt a 
propus clotura. Asta însă a iritat și mai 
tare oposiția obstrucționistă, al oărei orator 
guratic Pantano a propus convocarea ple
biscitului pentru revisuirea constituției. 

Președintele i-a retras ouvântul, Pantano 
însă n’a voit să scie nimic, a vorbit mai 
departe. Asta s’a întâmplat Mercurea tre
cută. Joi Pantano luâ din nou cuvântul, âr 
președintele a închis ședința, pentru-ca Vi
neri ceremonia să se încâpă din nou.

In sfîrșit ministru-președinte Pelloux 
a propus în ședința de Vineri, ca desbate- 
rea asupra propunerei pentru ciutură a lui 
Cambray-Digney să se întrerupă, camera 
să-și amâne ședințele pănă la 3 Apri
lie și să se trâcă la desbaterea proiectelor 
economice. Majoritatea a primit propune
rea fără discusiune, minoritatea însă a pro
vocat un mare scandal și era să se întâmple 
chiar și bătăi.

In urma acâsta atât guvernul cât și 
parlamentul sunt în cea mni mare crisă. 
Președintele camerei șl-a și dat dimisiunea-

Răsboiul din Africa sudicâ.
De pe câmpul de răsboiti a sosit deja 

alaltăerl soirea, oă Burii au înaintat spre 
sud dela Kroonstad, lagărul principal, și 
se pregătesc de o luptă mare.

In același timp lord Roberts a trimis 
la Londra soirea, oă în 29 Martie a și 
avut un atac înverșunat cu inimicul la 
Brandfort pe colinele de alături. O trupă 
însemnată de Buri au luptat aici forte vi- 
tejesce cu cei 10,000 de EnglesI, ce i-a 
trimis Roberts contra ei. Burii au resistat 
timp de 3 ore pănă oând în fine s’au re
tras, dâr au ocupat ârășl posițiunl forte în
tărite în Brandfort.

Burii ar fi pășit așader în ofensivă 
înaintând dela Kroonstad oa la 94 milurl 
spre Bloemfontein. Se asigură, că și de 
cătră răsărit înaintâză spre Bloemfontein 
alte trupe de Buri, âr despre generalul 
Oliver se susține, că șl-a schimbat planul 
și acum nu mai nisuesce spre Kroonstad, 
ci merge și el contra lui Roberts.

Lupta dela Brandfort a fost forte în
verșunată. Englesii au pierdut aprope la 
200 de morțl și răniți și ou tâte oă erau 
covârșitori la număr față de Buri, aceștia 
tot n’au putut fi scoși și din Brandfort.

*
O telegramă din Bruxella anunță, oă 

președintele Krilger a dat un ordin, prin 
oare a constituit un consiliu suprem de 
răsboiîi, încredințându-i-se conducerea mai 
departe a operațiunilor. Membrii acestui 
consiliu sunt: generalii Botha, Schallt, Bur
ger și Erasmus, apoi colonelii Villebois și 
Marenil. In-sușI Krîiger a plecat din Pre
toria alaltăerl în lagărul dela Kroonstad.

„Epocau din BuourescI primesoe amă
nunte forte interesante despre generalul 
Botha. După informațiunile numitei foi, 
Botha este de origine transilvănean, fiiu de 
grănițer român din comuna IneștI, comit. 
Bistrița-Năsăud. El a fost ofițer în armata 
austriacă; la 1881 era locotenent ou gar- 
nisona în Agram, unde făcuse datorii prea 
mari, așa că a fost nevoit să dimisionese 
din armată. A plecat apoi la Africa sudică. 
Tatăl său trăesce încă și e în verstă de 73 
ani. Ultima scrisore a fiiului cătră tatăl da- 
tâză dela 17 Sept. 1897.

— 20 Martie.

Maghiarisare prin biserică. Un nou 
soiîl de uneltire pentru introducerea limbei 
maghiare în bisericile gr. cat. s’a pus la 
cale din partea șoviniștilor maghiari dela 
Dobrițin. Deși cetățenii acestui oraș sunt 
mai toți calvini, într’o adunare generală a 
orașului, ce s’a ținut dilele aoestea, ei au 
hotărît cu unanimitate, oa să dea un ajutor 
anual de 1000 corâne coloniei greao cato- 
lice din orașul lor; asemenea i-au dăruit 
localitatea unui restaurant, oare era pro
prietatea orașului, în scopul înființărei unei 
biserici și șcâle provisoriă. Acest dar însă 
l’au făcut „generoșii14 calvini ou condiția, 
oa limba de serviciu in biserica gr. cat., ce 
se va înființa, să fă cea maghiară. — Sa 
vede, că maghiarisatorii vor acum să în
cerce a face prin ademeniri ceea ce li- 
s’a dat a înțelege, că nu vor pute face prin 
concursul Romei.

O nouă societate comercială ro
mână vor să înființeze fruntașii comunei 
Armeniș, în oomit. Oaraș-Severin, cu un ca
pital social de 8000 oor. împărțit în> 400 
acțiuni de câte 10 cor. Terminul de subs
criere e pănă la 30 Aprilie n. c.

Căsetoria moștenitorului de tron. 
In timpul din urmă foile jidano-maghiare- 
au ținut să se facă „interesante1*, lansând' 
și comentând soirea despre o oăsătoriă a 
moștenitorului de tron al monarchiei nâs- 
tre. Soiri sosite dela Viena asigură însă, 
că în oercurile bine informate de-acolo bâr- 
felile foilor unguresel sunt întimpinate cu 
mirare și indignare, deore-oe totă soirea, 
cum și comentariile ei sunt o „cutezată 
născocire11.

Un jubileu. La Giurgiu, îu România, 
se va serba în diua a treia de PascI (11 
Aprilie v. o.) jubileul de 30 de ani, de când 
d-1 profesor N. Droc Barcian de-acolo mun
cesc» pe terenul profesoral. Inițiativa pen
tru arangiarea acestei serbări s’a luat din 
partea mai multora dintre levii jubilantelui,. 
cari s’au constituit într’un oomitet sub pre- 
sidenția d-lui Major P. Fotescu, secretar 
V. Niculescu, directorul șoolei de băieți, 
un oassar și alțl 9 membri în comitet.

Nenorocire. Vinerea trecută s’a în
tâmplat o mare nenorocire la casa locuito
rului loan Ardelean, muncitor, în Pajiște 
(Scbeifi). O tinără fetiță de vre-o 4—5 aul 
voind să facă foc, a luat nisce paie și le 
aprinse. Băgându-le în sobă o parte din 
paiele aprinse au cădut pe hainele ei, cari 
au și luat foc. Nefiind nimeni în casă, și 
pănă să vină cineva să-i dea ajutor, fetița 
a ars, dându-șl sufletul în cele mai mari 
dureri. NenorooirI de felul aoesta se în
tâmplă mai des, părinții deci să aibă grije 
mai mare, ca copiii lor să nu umble pe la 
foc și cu fooul.

Poporațiunea României. După da
tele statistice ale noului recensemânt cifra 
totală a poporațiunei României este de 
5,912,520 suflete. Din aceste sunt: bărbați 
2,994,890. Femei : 2,917,644. Capi de fa
milia bărbați: 1,263,417. Capi de familiă 
femei: 180,808. Populația în comunele ru
rale este de 4,798,012. In comunele urbane 
capitale de județ 948,257. In restul oomu- 
nelor urbane 166,251. Ultimul recensemânt 
arată un fapt curios, care se petrece cu 
Dobrogea în ce privesce creseerea naturală 
a poporațiunei aoelei provincii. In adevăr 
pe când în județul Constanța populația 
medie a crescerei a fost de 30 la sută, în 
Tulcea ea nu este decât 6 la sută.

Zăpadă în Viena și Praga. Vine
rea trecută a fost în Viena un mare vifor 
cu zăpadă, care abia Sâmbătă a înoetat. 
Zăpada a oă$ut în măsură așa de mare, 
încât a acoperit în straturi grose orașul 
și a întrerupt și comunicația. Consiliul oră
șenesc a angajat mii de muncitori pentru 
curățirea stradelor. — Tot acâsta. s’a în
tâmplat și în Praga, unde totă cjiua' de 
Vineri a nins neîntrerupt împiedecând co
municația tramvaiului. Mare zăpadă a că- 
cjut și în provincia.

Șahul Persiei în Viena. Din Viena 
se comunică, oă șahul Persiei a anunțat 
curții, că va sosi acolo în Iunie a. c. Șahul 
va fi âspele curții.

înmormântarea lui Joubert. Din 
Pretoria se anunță, că înmormântarea ge
neralului bur Joubert, care s’a făcut Vineri, 
a fost estraordinar de sărbătorâsoă și miș- 
cătâre. A partioipat întrâga poporațiune, 
așa că mai mult de 10,000 âmenl ocupau 
stradele pe unde a treout conductul. După 
carul mortuar, urmau cară înoărcate cu sute 
de cununi, între cari cea mai frumâsă era 
cununa lui Krîiger și Steyn. După binecu
vântare, cosciugul a fost scos din biserică 
și dus la gară, de unde ou un tren separat 
fu transportat la Russfontein, unde 86 află 
cripta familiară; aici a fost depus spre 
veclnioă odihnă. La gara din Pretoria Krii- 
ger a rostit un discurs de adio. A fost un 
disours pătruutjător, pe care Krîiger l’a în
cheiat cu promisiunea, că Burii vor oonti- 
nua lupta lor pentru libertate, înoreejendu- 
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se în Dumnezeu, cari și în mijlocul celor 
mai mari pericule a scutit tot-dâuna liber
tatea republicelor bure. nSimt — cj*ce Krfi- 
ger — că causa nostră se apropie de sfîrșit 
norocos*.

Concert de adio. MercurI în 4 Apri
lie n. violonoelistul musicei orășenesol din 
loc, d-1 Carol Ulbrich, va da cu concursul 
musioei orășenesol și al d-lor R. Malcher, 
E. Faflik și P. Macholt ultimul concert de 
despărțire în sala cea mare dela Redută ou 
următorul program : 1) Ouvertura „Cruoea 
de aur44 de Briill (musica orășenâscă). 2) 
Concert-Volkmann predat de O. Ulbrich 
cu aoompaniarea orchestrei. 3) „Quartet- 
Malcher44 predat de d-nii R. Maloher, Fa- 
flik, P. Macholt și Ulbrich, a) quartet de 
Schubert Nr. 1 Allegro ma non tropo. 
Menuet (allegretto), Allegro moderato. &) 
«quartet de Schubert Nr. 4. Presto). 4) „Fan- 
tasie-Caprice14 de H. Vieuxtemps, predat de 
R. Malcher cu aoompaniarea orchestrei. 
Bilete de întrare se pot căpăta la librăria 
"W. Hiemesoh. Începutul la rll/i ore săra.

Averea Academiei Române.
Ori de câte-orl se ivesce ooasiune, și 

mai cu semă ori de câte ori se lasă Aoa- 
demiei vre-un legat său ’i se faoe vre-o do- 
națiune, se scriu, se vorbeso, și se șoptesc 
multe despre averea ei. Se afirmă atunci, 
că Academia posedă averi imense, că veni
turile ei sunt colosale, oă dispune de bo
gății neînchipuite, etc. etc.

Deși Academia Română publică în 
fie-care an în Analele ei situațiunea ei finan
ciară; deși budgetele ei sunt trecute pănă 
la centimă în aceleași Anale, totuși marea 
majoritate a publicului nu le cunosoe, din 
causă oă sunt fărte puțini aceia, cari urmă
resc lucrările acestei înalte instituțiunl na
ționale, și mai puțin încă acei cari citesc 
Analele și publicațiunile ei.

Pentru acăsta, credem .— dice „Voința 
Națională14, după oare reproducem acest 
articul, că facem un bun servicii! publicu
lui, dând mai la vale situațiunea financiară 
a Academiei, cu date, pe cari le luăm de 
pe raportul pe care comisiunea finanoiară 
l’a presentat Academiei într’una din ședin
țele precedente și din proiectul de budget 
al ei pentru 1900—1901.

Mai întâiiî vom da o lămurire, pe care 
cei mai mulțl nu o soiu: Aoademia este 
înființată la 1866 sub numele de „Societa
tea Academică Română14 — numepecare-1 
portă pănă la 1879, când prin lege (este 
recunoscută de institut național și ’i-se dă 
numele ce-1 are și acjl de „Academia Ro
mână44..

încă dela înființare, scopul Academiei 
a fost cultura limbei și a istoriei Români
lor, întindendu-șl mai apoi activitatea și 
pe terenul soiințific dela 1879 de când a 
fost reounosoută prin lege.

Fundamentul averii Academiei l’a pus 
răposatul Evanghelie Zappa printr’o dona- 
țiune de 5000 galbeni, la cari a adaos 
mai târcjiu prin testament suma de 1000 
galbeni pe fie-care an. Mai apoi ’i-s’au dă
ruit sau legat mai multe fonduri, dintre 
«cari mai însemnate sunt: al generalului O. 
Năsturel Herăscu, Princesei Alina Știrbei, 
loan Fătu, Neusohotz, și altele; er în anii 
din urmă cele două mari fonduri, Adamachi 
și Otteteleșann.

Statul îi acordă o subvenția anuală 
de 30,000 lei potrivit legei din 1879.

*
Donațiunile și legatele, ce s’au lăsat 

Academiei, ’i-s’au lăsat cu anumite scopuri 
pentru anumite întrebuințări. Ast-fel fondul 
Năsturel-Herăscu este instituit pentru aoor- 
dare de premii, Alina Știrbei pentru premii 
și publicațiunl istorice, loan Fătu pentru 
împărțire de cărți la elevii săraci dela sate, 
Neuschotz pentru premii, Adamachi pentru 
burse și premii, Otteteleșsnu pentru între
ținerea institutului de fete dela Măgurele, 

Lc. etc.
Numai puține fonduri și acestea încă 

le mică valore, sunt lăsate Academiei la 
ibera ei disposițiune. Pentru întîmpinarea 
iheltuelilor ei proprii, Academia, pe lângă 
'enitul acestor din urmă fonduri, prelevâză, 

în puterea statutelor ei, câte 15 la sută din 
venitul tuturor fondurilor pe oarl le adrni- 
nistrâză.

*
Acestea fiind cunoscute, să arătăm 

aoum cari sunt — după prevederile budge
tului 1900—1901 — veniturile Academiei.

Tote fondurile, pe cari Academia le 
administrâză, împreună ou subvenția Sta
tului, produc la un loc suma de lei 476,000 
anual.

Din acest venit, Academia cheltuesce 
pentru scopurile fixate de donatori său tes
tatori, suma de lei 342,000.

La libera disposițiune a Academiei, 
adecă pentru: diurnele membrilor, misiuni 
și cercetări sciențifioe, tipărirea publicațiu- 
nilor, întreținerea și înzestrarea bibliotecei, 
plata personalului, administrarea moșiilor, 
etc. etc., îl rămâne suma de lei 134.000 
(una sută trei-decl și patru de mii).

Acăstă sumă este mai mică cu 5.000 
lei de cât suma ce se cheltuesce anual cu 
liceul din Focșani, și mai mică cu 144.000 
lei de cât aceea oe se oheltuesce cu liceul 
internat din Iași.

Iată dâr la ce se reduc veniturile cele 
colosale ale Aoademiei Române!

Societatea geografică română.
Darea de stimă anuală a, d-lui secretar-general 

George I. Lahovari cătră adunarea 
generală.

(Urmare).

Trecând acum la congresul geografio 
internațional dela Berlin, void aminti, că 
el s’a deschis în diua de 28 Septemvre st. 
n., în imensa sală de ședințe a parlamen
tului prusian (Abgeordneten Haus) unde se 
aflau adunați peste 1.600 membri din tote 
părțile lumei civilisate; afară de aceștia, 
mai erau invitați la aoâstă solemnitate tote 
înaltele autorități civile și militare, corpul 
diplomatic și un însemnat număr de domne 
și domnișore, astfel că sala, plină pănă în 
ultimele galerii, presenta un speotacol fee
ric prin bogăția uniformelor, prin străluci
rea decorațiunilor, prin toaletele și bijute
riile frumosului sex.

La birou presidâză d-1 baron de Richt
hofen, președ. 8. G. din Berlin, având ală
turi pe A. S. R. principele Albert de Pru
sie, protectorul congresului geografic, A. 
S. R. principesa Teresa de Bavaria, cunos
cuta călătore în aprope tote părțile lumei 
și care portă un așa de viu interes soiin- 
țelor geografice, A. S. R. prinoipele Her
man de Saxa-Weimar, principele de Hohen- 
lohe, canoelarul imperiului, ministrul culte
lor, primarul Berlinului, A. S. principele de 
Monaoo și alții, pe lângă cari se alătură 
și oâțl-va principi ai soiinței, ca bunăoră 
Nansen, copilul răsfățat al congresului, de 
Brazza, Schweinfurth, Lapparent, dr. Neu- 
mayer, Nordenskjold, dr. Virchow, Seme- 
noff și general de Tillo din Petersburg, 
Marklam, președintele societăței geografioe 
din Londra, prof. dr. Ratzel din Lipsoa 
și alții.

In oeea-ce privesoe pe noi Românii, 
deși în catalogul ofioial eram trecuțl patru, 
însă d-1 Dimitrie Sturdza n’a venit de loo 
la congres, d-1 Beldiman a asistat numai la 
solemnitatea deschiderei, d-1 Holban dela 
DorohoiG, a șeflut numai 2 cjile și în urmă 
a pleoat la oongresul orientaliștilor la Roma, 
astfel, oă în definitiv eram singurul român 
la Berlin.

Congresul din Berlin a avut un mare 
inconvenient, acela de a avă să trateze 
peste 150 de memorii într’uu timp relativ 
fdrte sourt, căol dâcă sootem cjiua întâiă 
esolu8iv ocupată ou discursurile oficiale de 
deschidere, precum și ultima a congre
sului, care a fost ocupată cu discursurile 
de înohidere și cu votarea a 20 de resolu- 
țiunl și desiderate, precum și fjiua de Du- 
mineoă, în care s’au făcut escursiunl, nu 
mai rămânea congresului, decât 5 qile pen
tru a asoulta aoeste memorii numărose și a 
discuta asupra lor. De aceea se și luase 
dela început hotărîrea, oa lucrările sale să 
fiă împărțite în trei săli deosebite, unde se 
tratau Bimultaneu memoriile depuse, încât 
două părți din trei erau pierdute pentru 

membrii congresului. Cu tot aoest mare 
inconvenient, tbte memoriile anunțate prin 
program au fost traotate și discutate pe 
larg și în tjiua din urmă s’au votat de con
gres 20 de resoluțiunl, rămânând, ca unele 
oestiunl să fiă studiate mai de aprope și să 
se ia o hotărîre asupra lor în viitorul con
gres, oe se va țină peste 3 ani. Ar fi prea 
lung și prea obositor a enumera aici, fiă 
chiar numai în trâoăt, diferitele memorii 
disoutate, precum și hotărîrile votate de 
congres. Mă voii! mărgini deci a menționa 
tendința congresului de a da o importanță 
mai mare esplorațiunei regiunilor ant
arctice.

După espedițiunea belgiană, care toc
mai se întorsese din lunga și triumfala sa 
călătoriă, două alte espedițiunl, una en- 
glesă și cealaltă germană, subvenționate de 
guvernele lor respective, se pregătesc a 
pleca cătră polul sud la anul viitor.

Din resoluțiunile și desideratele espri- 
mate la congres, sunt următorele:

1) Fondarea unei asociațiunl carto
grafice internaționale;

2) Oonstruoția unui mappamond pe 
scara de 1/1.000.000, propunere făcută de 
prof. Penk încă din anul 1881 la congres 
sul din Berna;

3) Construcția de hărți statistioe ft 
populațiunei;

4) Adoptarea sistemului deoimal apli
cat la măsurile de timp și de unghiuri.

5) Oongresul esprimă dorința înfiin- 
țărei unei sooietățl sismologice internațio
nale, numind chiar o oomisiune perma
nentă pentru studiarea outremurilor de pă
mânt.

6) Uniformitatea scărilor termometrice, 
reoomandându-se pentru publicațiile scien- 
țifice gradațiunea termometrioă a lui Cel
sius ca cea mai rațională etc.

Cu acâstă ocasiune țin a stabili odată 
pentru tot-dăuna, că partioiparea mea la 
congresul dela Berlin (precum și la cele
lalte congrese geografice) s’a făout cu pro
priile mele mijloce, și n’a costat un ban, 
nici pe stat, nici pe societatea ndBtră.

(Va urma.)

Muițămitâ publică.
Tuturor acelor stimați domni și ddmne, 

cari parte prin participarea numărosă la 
oonduotul funebru al mult regretatului nos
tru Laurențiu Maximilian, înmormântat erl, 
în 1 Aprilie n. o., în cimiteriul bisericei 
S-lui Nieolae din Scheid, parte prin es- 
primarea oondolențelor au binevoit a ne 
causa mângâiere, le aducem prin acăsta 
mulțumirile nâstre profunde.

Brașov, 2 Aprilie n. 1900.
Jalnica familia.

O rugare.
Direcțiunea scdlelor medii gr. or. rom. 

din Brașov adreseză publicului românesc 
rugarea, ea acele stimate persone, cari po
sed pote vr’un esemplar din broșura: G. 
JE Nicefor'. „Curent pronunțat în capela 
română râs. din cetate în 11/23 Martie 1856 
cu ocasiunea publicării înaltului decret 
minist., prin care gimn. mio rom. răs. din 
Brașov se dechiară de public44. Tip. Romer 
și Kamner 1856. — 8°, cu 8 pag., — să 
binevoiâscă a’J pune la disposițiunea direc
țiunii școlare pe oâtva timp.

Dare de seină, și mulțâmitâ publică.
Clușiu, 19 Martie 1900.

Cu ocasiunea seratei literare musicale 
arangiată de tinerimea rom. univ. din Olușiîi 
au binevoit a contribui cu oferte următorii 
P. T. D-nl și Domne:

Sim. Pop (Clușiil) 1 cor., Ana Moța 
(Clușia) 1 cor., Aug. Cosma (Feiurd) 5 cor., 
Ant. Măndeal (Ctușifl) 1 cor., Tuliu Roșescu 
(Clușifl) 1 cor., Vas. Drăgan (Nădășel) 5 cor. 
Dr. George Ilea (Clușiil) 9 cor., Vas. Pop 
(Clușiil) 4 oor., Art. Codarcea (Turda) 1 oor., 
Vas. Pop.(Clușiil) 2 cor., Nic. Giurgiu (Chin- 
tău) 1 cor., I. Totoian 1 oor., Mat. Moldo
van 1 cor., Gav. Pop (Feleao) 2 cor., Aug. 
Giurgiu (Clușiil) 1 cor., Teodor Boca (Clușiil 
1 oor.,familia Mâszâros (Turda) 1 cor.

Dr. A. Isao (Clușiil) 15 cor., Vas. Toșa 
(Clușiil 1 cor., Nic. Tincu (Ghirolt) 6 cor., 

Vid. Maria Bohățiel (Gălpâia) 1 cor. Iosif 
Onciu (lolod) 5 cor., Maria Sfetea profe- 
soră (Clușiil) 5 cor., A. Fiii p (Clușiu) 2 cor. 
Familia B&rcianu 6 oor., A. Baoiu 3 cor., 
Gav. Pop canonio (Blașiu) 4 cor, Vas. Po- 
dobă (Clușiti 5 cor., Artemiu Sarkadi Oradea 
M. 12 cor., Grig, și Andreiu Daraban 4 cor. 
J. Lemenyi 2 cor., Gav. Karșai (Clușiil) 5 
cor., A. Daniello, Dr. V. Muște, Dr. I. Popp 
Dr. Margita, O. David, A. Muntean, A. 
Ciato, Drd. Bozao, Drd. Iustian oâte o 
coronă.

I. Bozao (Sâmbotelec) 4 oor., C. Cor- 
thișel (Certege) 10 cor., V. Salteleohi (Ba- 
doș) 2 cor., Din Orăștie: Dr. ȘA. Muntean 
10 cor., Dr. Mihu 5 cor. D-na Dr. I. Pop 
2 cor. Dr. Dobo 2 cor., D na Iosif de Or- 
bonaș 5 cor., D-na N. Vlad 2 cor., D na 
Dr. I. Rațiu 2 cor. Dr. St. Erdâlyi 2 oor., 
Sim. Vlad 2 cor., I. Lazaroiu 2 cor. Dr. 
S. Moldovan 2 cor., D-na Șarai Szabo Păter
2. cor., D-na Daniil David 2 cor.. Familia 
Moldovan 5 cor., Alex. Pop (Buduș) 2 cor. 
Ariton M. Popa(Buciumșâsa)3oor., Ioachim 
Viurășan (Năsăud) 2 oor. Luisa Kirtsch 
(Năsăud) 2 cor.

Din Blașiu, trimiși prin d-1 A. C. 
Domșa 10 cor., Paul Beșa (Borgo-Prund) 
2 cor. 50 b. Petru Cherebețiiî 4 cor. Din 
Șăulia: trimiși de d-șora Emilia Calian 14 
cor. Din Abrud; D-na Ana Filip 5 cor., 
Dr. L: Pop 5 oor., Silvia Qirlea 5 oor,, 
Diasen 1 cor., Dr. Borcjia 2 cor., Eugenia 
Simu 2 oor., Dr. Enea Draia 4 oor.. Un 
creștin 2 cor,, Petry Popoviciu 2 cor., Faur 
Teofil ‘2 cor., Amalia Stoica 2 cor., A. Faur 
2 cor., Ana Adamoviciu 5 cor.

(Va urma.)

ULTIME SC1RL
Budapesta, 2 Aprilie. Ministrul 

de finance a depus pe biroul Came
rei un proiect de lege privitor la 
desființarea timbrului de inserate și 
călindare, începând dela 30 Iunie a. c.

Pretoria, 1 April. Președintele 
Kruger tace cunoscut, că comandant 
general al armatei Burilor din Trans
vaal va fi generalul Botha.

MO IE M JOC.
O reuniune în contra fumatului. 

De ourând s’a înființat la Paris o reuniune, 
al căreia scop este restrîngerea fumatului. 
Reuniunea a publicat o broșură, în oare 
arată, oă un fumător, care fumeză la <fi 
țigarete de 50 centime, spesâză pe an 189 
franci. Mai socotind chibritele și tabacherea, 
spesele se uroă la 200 franci pe an. Dâcă 
un fumător ar lăsa fumatul și ar depune 
banii economisiți la o bancă cu 4%, peste 
fleoe ani ar avă 2200 franci; său dâoă 
banii i-ar depune numai ou 3°/0, în 20 de 
ani ar avâ 5371 franci, âr acest capital 
elocat tot numai ou 3°/0 i-ar aduce pe an 
161 franol și 12 centime.

„ALBINA" institut de credit și de economii
FiESalti Erașnv., • •-

Conspectul operațiunilor în lnna lui Martie 1900.
Intrate:

Numărar ou 1 Martie 1900 . cor. 19,649.53
Depuneri spre fructificare n 247,103.09
Cambii răscumpărate n 289,774.94
Conturi curente . . . . yj 10,810.60
împrumuturi pe efecte și 

alte împrumuturi . . . n 30,725.—
Monetă................................ 71 5,480.30
ComisiunI, cupâne și efecte 71 4,968.02
Bând...................................... 71 79,797.12
Interese și provisiuni . . n 21,890.22
Diverse................................. n 5,674.10

cor. 715,872.92
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . cor. 235,703.29
Cambii escomptate . . 71 306,483.78
Conto curent ...................... 71 79,671.02
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi..................... 71 21,257.—
Monetă................................ 77 4,652.32
ComisiunI, cupoue și efecte 77 20,658.08
Interese și provisiuni . . 71 3,304.28
Soese și salare .... 71 2,987.75
Bhuci...................................... n 12,963.98
Diverse................................ 13,437.47
Numărar eu 31 Martie 1900. 77 14,753.95

cor. 715,872 92

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

Iosif Oncioiti m. p-
comptabil.
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Cărți de rugăciiurol și predici.

Anghira Mânttiirei, cărticea de 
rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
suflet6scă a drept credincioșilor creștini, 
Edițiunea IV corectat'’. Gherla, Tipografia 
diecesană 1899, Un esemplar în păreți tari 
colorați 35 or. (plus 5 cr. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla, Tip. 
„Aurora1* A. Tcdoran 1899. Conține peste 
334 pag. Legată în păreți tari colorați, 
costă 50 cr. (cu posta 55 cr.)

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tip. „Aurora" A. Todoran 1898. Un esemplar 
legat în păreți tari oolorațl costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întruonorea Preacuratei Feciore Maria, pen
tru folosul și mângăiareasufletelor. Gherla, 
Tip. Diecesană, 1898. Prețul unui esemplar 
legat în păreți tari colorați 20 cr. (cu posta 
23 or.)

Cuventărl bisericesci pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Pariu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul 1 fl. 
50 cr. (în loc de 2 fl. cum era la început), 
prin postă 1 fl. 60 cr. Aceste predici sunt 
favorabil aprețiate și din partea clerului 
înalt din România.

Cuvântări funebrall și. iertăciuni 
pentru diferite cașuri de mbrte, întoc
mite de loan Papiu, cunoscutul scriitor bi
sericesc. Conțin vre-o 400 pag. Prețul nu
mai 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Popfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinidră. 
E o carte de vre-o 500 pag. format mare, 
tipar modern, cuprindend predici frumose 
pentru tote Duminecele de peste an. Pre
țul 2 fl. 20 cr. (prin postă recomandat 2 
fl. 35 cr.)

Predice pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de VnsViu OhrisP. Conține pre
dici dela Dumineca XI după Rosalii pănă 
la Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, de Em. Ebflerescu, 
cunoscut, atât, de bine în cerourde româ- 
nesol din nuroârbsele sale sirierl atât de 
mădudee, instructiva și atâ'.a gust ce
tite. E o carte m»re, da 350 ung. Prețul 1 
fl. 50 or. (4 lei).

„FURNIC A“
csssă de societate pe acțwm ss Făgăraș-

CWVWĂRR
Domnii acționari ai cassei de economii „FURNICA11, societate pe acțiuni, se învită prin acfista în 

virtutea §. 16 al statutelor societății la

â XVI-a adiinare generală ordinață,
care se va ținea la Făgăraș, Mercur! în 25 Aprilie St. n. 1900, înainte de amecp' la 10 6re în localul so
cietății.

Obiectele:
1. Raportul anual al direcțiunei, bilanțul anului 1899 și raportul comitetului de supraveghiare.
2. Distribuirea profitului realisat conform bilanțului.
3. Alegerea, conform §. 30 din statute, a 3 membri în consiliul direcțiunei în locul celor eșițî.
Domnii acționari, cari în sensul §§. 17, 18 și 19 din statutele societății voesc a participa la acostă 

adunare generală, în persână sbu prin piempotențiațî, sunt rugați a-șl depune la cassa societății său la in
stitutul de credit și de economii „Albina11 în Sibiiu, acțiunile lor și eventual dovezile de plenipotență cel 
mult pănă în 24 Aprilie st. n. 1900.

Făgăraș, în 5 Faur 1900. Direcțiunea.

CONTUL BILANȚULUI
5

ACTIVE fl. cr. PASIVE fl. cr

Cassa în numărar........................................... 5523 13 Capital social 300 acțiuni ă fl. 200 . . . 60000
Cambii escomptate . . -........................... 578393 12 Fondul de reservă........................................... 23310 —

Fondul de pensiune al funcționarilor . 4776 16împrumuturi pe obligațiuni cu cavențî . . 37130 — Fondul pe garanță pentru diferiți ram! de
împrumuturi pe efecte................................ 4474 59 operațiuni..................................................... 3905 95
Realități........................................................... 38384 09 Depuneri spre fructificare........................... 509464 52

Cambii reescomptate..................................... 48218 50Diverse conturi debitdre................................ 2817 91 Dividende neridicate..................................... 28
Mobiliar....................................fl. 463.73 cr. Interese transitbre anticipate..................... 1397 39

după amortisare de . . 46.37 „ 417 36 Diverse conturi ereditore........................... 7207 44
Profit curat ........................................... 8832 24

667140 20 667140 20

Făgăraș, 31 Decembre 1899.

Cur*sui Sa bursa den Vîena.

luliu Dan m. p., loan Dejenaru m. p.,
președinte. comptabil.

2MZ e m b r i în. d.irecținn.es
lacob Macaveiu m. p., Demetru Chișierianu m. p., Maximilian Receanu m. p ,

Subsemnatul comitet am esaminat bilanțul present și confrontându-1 cu registrele principale și ausi- 
liare ale societății ținute în bună regulă, l’am găsit în consonanță cu aceleași și esact.

Făgăraș, 27 Ianuarie 1900.
Comitetul d. e supraveghiare:

Iosif Lissai m. p., Gerasim Grama m. p., Gavrila Cornea in. p., Ioan Pop m. p.
Din 31 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0..........................97.15
Renta de corone ung. 4°/0. • • • 93.70 
Impr. căii. fer. ung. în aur 4t/2°/0 • 100.20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 . 100.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.60 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 92.80
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.95
Impr. ung. cu premii........................164.25
LosurIpentru reg. Tisei și Seghedin . 141.60 
Renta de argint austr.............................99.35
Renta de hârtie austr...............................99.10
Renta de aur austr..................................98.15
Dosuri din 1860..................................... 136.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.15
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 186.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 234.55
NapoleondorI.......................................... 19.26
Mărci imperiale germane .... 118.60
London vista..................................... 242.90
Paris vista....................................................96.40
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.50
Note italiene............................................... 90.20

CmpsuI pieței Brașov.
Din 2 Aprilie 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.88 Vend. 18.96

Con.tuLl
DEBIT

ZPerderilozr

Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

18.60 Vend. 18.66
19.20 Vend. 19.27
11.30 Vend. 11.40

126.— Vend. 127.—
58.50 Vend. —•—
10.72 Vend. —.—

100.— Vend. 101.—

Proprietar: Dr. Aure! fâureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Interese:
pentru depuneri spre fructificare solvite și 

capitalisate în decursul
S p e s e :

salare, porto, ț diverse . 
maree de presență . . .

Contribuțiune:
directă) ................................
10°/o contribuțiune după in

teresele dep. spre fructifi
care solvite și capitalizate 
în anul 1899 ....

10°/0 contribuțiune după in
teresele dep. solvite pe al 
IV-lea cuartal și capit. în 
al Il-lea semest. 1898 de 
fi. 11871.54 cr...................

Arunc comunal .... 
Amortisare:

10°/0 din mobiliar ....
Profit curat

anului 1899

fl. 3001.92 cr. 
„ 944 - „

n

n

n

1659.69

2394 11

1187.16

n

w

n

fl cr CREDIT fl. cr

Interese:

23941 01 dela cambii escomptate . fl. 37603.12 cr.
dela împrumuturi pe obli-

3945 92 gațiunl cu cavențî . . „ 3320.56 „ 40923. 68

Chiri e:
dela casale societății................................   . 1695 —

T a c s e :
pentru transcrieri de acțiuni ...... 60 60-

ProvisiunI.................................................  . 240 89

5240 96
913 67

46 37
8832 24

42920 17 42920 17

Făgăraș, în 31 Decembre 1899.
Iiuliu Dan m. p.,

președinte.
Ioan Dejenariu m. p., 

comptabil.
_ ZbzE e m lori în direcțiune:

Macaveiu m. p., Demetru Chișierianu m. p., Maximilian Receanu m. p.,.
Subsemnatul comitet de supraveghiare am esaminat contul present și confrontându-1 cu registrele 

principale și ausiliare ale societății, ținute în bună regulă, l’am găsit în consonanță cu aceleași și esact.
Făgăraș, 27 Ianuarie 1900.

CC o m i t e t u. 1 d. e snpraveg'lrere:
Ger&sim Grama m. p.. Gavrila Cornea m. p.,

lacob

los’f Lissai m. p., loan Pop m. p.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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