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Apelul lui Koerber.
A sosit așadâră după atâtea sver- 

colirl și „ora ultimă" a actualului 
parlament austriac. Nici-odata, de 
când acâstă adunare representativă 
a imperiului poliglot stă sub zodia 
obstrucțiunii, nu s’a făcut din partea 
guvernului o declarațiune mai gravă, 
decât a făcut’o ministrul-președinte 
Koerber în ședința de alaltăerl a 
camerei deputaților, în care s’a re
deschis „Reichsrath“-ul.

O fdie germană din Viena cjice, 
că a fost o declarațiune a falimen
tului parlamentar, căci apelul ce l’a 
adresat șeful guvernului cătră par
tide a făcut impresiunea, că el în
suși și-a perdut speranța, că se vor 
mai îndrepta lucrurile. Așa nu s’a 
vorbit într’un parlament austriac nici
odată. Șeful guvernului s’a pus în 
fața lui ca un acusator, care ame
nință.

Adevărul este, că, desigur ur
mând unui impuls mai înalt, d-1 
Koerber a ridicat de astă-dată diapa- 
sonul pănă a amenința cu disolvarea 
Camerei, ba și cu mai mult decât 
atât, cu ceva pănă acum necunoscut, 
caracterisat prin cuvintele: „decă 
speranța, că partidele din Cameră 
se vor reculege în ultima oră — și 
acesta oră a sosit — nu se va îm
plini nici acum, atunci se ivesce 
necesitatea de a scdte statul din 
acâstă cârtă de limbă perniciosă și 
a-i libera terenul pentru munca eco
nomică dorită de poporațiune“.

Unii die, că acest nou stadiu 
va fi înlocuirea parlamentului și a 
legei cu guvernul și cu ordonanțele, 
alții cțic, că va fi un stadiu reac
ționar al octroărei, care pote duce 
la revisuirea constituției și drăși 
alții se tem, că va fi însu-șl absolu
tismul nedeghisat.

Ori și cum, situațiunea a ajuns 
la un punct de radicală întdreere.

Ceea ce am prevăzut s’a împli

nit. Cehii bine au înțeles, că, din 
punctul de vedere al politicei lor, ei 
cu tote insistărilc ce s’au făcut, 
chiar și din partea cordnei nu mai 
puteau ceda, fără să dobânddscă un 
echivalent pentru ordonanțele de 
limbă desființate în urma obstruc- 
țiunei germane. Și așa au și pro
cedat.

Imediat după apelul ministrului- 
președinte, s’a redicat vorbitorul Ce
hilor, Dr. Herold, și a declarat, că 
Cehii nu vor urma apelului, fiind-că 
ei nu consideră stările de față ca 
stări de ordine și de lege, pănă-ce 
nu se va îndrepta erăși ce s’a pă
cătuit în contra lor în Octomvre 
anul trecut.

Totă speranța, ce o mai avea 
Koerber era, că îi va succede pre- 
sidentului comitetului esecutiv al drep
tei, polonului Javorski, de a forma 
o „majoritate a partidelor doritore 
de a lucra“, cari să facă cu putință 
resolvarea problemelor celor mai ur
gente în interesul statului. Deja alaltă- 
eri s’a sciut, că încercarea lui Ja
vorski a suferit fiasco. Aristocrații 
boemi, Slavii de sud și clericalii ger
mani n’au voit să audă de-o eschi- 
dere a Cehilor tineri din majoritate 
și au cerut să se țină o altă ședință, 
la care să fia invitați și Cehii.

Acesta ședință a comitetului 
esecutiv s’a ținut eri, însă fără a se 
aduce nici o decisiune. A fost de 
față și ministrul-președinte, care a 
asigurat din nou, că guvernul nu 
pote nici într’un cas să facă conce
sii Cehilor, căci atunci ar obstrua 
Germanii; er dăcă Cehii vor conti
nua tactica lor, va trebui se se în
tâmple, ce a predis.

Intr’aceea însă nu s’a primit 
propunerea polonă, ca să se declare, 
că majoritatea partidelor din drepta 
a încetat de a esista; âr Slavii de 
sud au venit cu-o propunere mijlo- 
cităre pentru a face posibilă vota
rea budgetului provisoric.

Vor mai urma după acesta pote 
că unele pertractări între partide și 
între aceste cu guvernul, der în fond 
sărtea parlamentului de față este 
decisă.

Viitorul este acoperit încă cu 
velul secretului. Ce complicațiunî se 
vor mai nasce în Austria și în ra
porturile acesteia cu Ungaria nu se 
pote prevedă.

Se pare însă, că dâcă nu cumva 
în ultimul minut al „orei ultime" 
se va îndupleca totuși guvernul de 
a face Cehilor măcar o concesiune 
pe jumătate, cu care aceștia să-și 
potă justifica o eventuală părăsire a 
obstrucțiunii, atunci în adevăr în 
Austria nu se va mai trata de o 
crisă parlamentară, ci chiar de o 
crisă constituțională.

„Reichsratlr-ui.
(Deolarațiunea lui Koerber. — Apel în ora ultimă. — 

Cehii nu cedeză.)
Alaltăerl în 6 Iunie n. „Reichsrath“-ul 

austriac a fost redeschis.
La începutul ședinței guvernul a pre- 

sentat proiectul de lege privitor la cvotă, 
după-care a urmat cetirea raportelor, pro
punerilor și petițiunilor. Cehii au presentat 
patru mii de petițiunl, la cari s’au înscris 
patru sute de vorbitori. Mai întâii! s’a în
ceput cetirea propunerilor, așa oă la ce
tirea petițiunilor nu a venit rândul niol la 
4 6re d. a.

La ora 4 ședința eși de-odată din 
cadrul monotoniei, căci președintele Fuchs 
întrerupe cetirea hârtiilor intrate la birou 
și deolară, că înainte de a închide ședința, 
dă cuvântul ministrului președinte Koerber. 
Deputății din tote părțile grăbiră spre 
banca ministerială, âr Cehii încuujurară 
formal pe ministru-președinte. După o li
niște de câte-va momente luâ cuvântul

Ministru-președinte Koerber: începe 
prin a spune, că deși la ordinea qilei este 
prima cetire a proiectului de provisoriu 
budgetar, totuși Camera n’a ajuns la el și 
nici evenimentele ședinței actuale nu per

mit începerea desbaterei. Deolară, că gu
vernul nu consideră votarea proiectului de 
provisoriu, "ca un semn al ÎDcrederei, oi 
numai ca o recundscere a necesității de 
stat. Prin acâsta nu vrâ să cjioă însă, că 
guvernul de față este un guvern, care ar 
vrâ să oonduoă afaoerile numai de acjl pe 
mâne. Ca guvern austriac îșl vede pro
blema în a faoe dreptate tuturor popdrelor 
imperiului.

Dolezall (Ceh, stând la spatele minis
trului, dă semn Cehilor și un sgomot in
fernal se produce la Cehi): Fiă-cărui po
por? Spune-o, te rog, încă odată. Și noi 
facem parte din poporale Austriei, și noi 
cerem dreptate. — Ministrul vrâ să-și con
tinue vorbirea, dâr Cehii îl întrerup mereu 
cu strigări de „oAo/“

Koerber: Da, fiă-cărui popor ținem 
să-i facem dreptate, fiind-că numai așa pu
tem spera, că vom pută ajunge în fine la 
pacea interioră în imperiu. Guvernul are 
un program politio bine precisat (întreru
peri la Cehi. Președintele sună clopoțelul.) 
Unul din scopurile nostre cele mai impor
tante, pdte fi recunoscut din proiectele de 
lege pentru limbă, presentate de guvern. 
Principiile acestor proiecte nu sunt în sine 
discutabile. (Vii contraziceri la Cehi.) Gu
vernul primesce bucuros modificări, dâoă acele 
sunt dorite de partidele interesate și dâcă 
ele pot să armonieze cu interesul stalului. (în
treruperi.) Proiectele de lege a limbilor 
sunt un teren, pe care partidele pot să se 
întelnâscă și să-și întindă mâna pentru o 
seriosă împăoare. Legea acâsta ține sâmă, 
îu mare măsură, de viua dorință a repre- 
sentanților poporului cehie, ca limba lui 
să se validiteze în serviciul intern (Contra
ziceri la Cehi.)

Al doiiea pnnot a) programului nostru, 
nu este la aparență politic, ci economic. 
Punem mari silințe, ca desvoltarea nostră 
economică să o promovăm cu deplină energiă. 
Nu neg, că resultatele de pănă acuma sunt 
bagatele. Der d-vostrâ cunds.cețl căușele scițl, 
că mânile ne sunt legate. Guvernul orede, că 
prin atitudinea lui de pănă acum, n’a pro
vocat neîncrederea nici unei partide. (Con
traziceri la Cehi). El nu vrâ să provoce pe

FOILETONUL „GAZ. TRAN8“.

Din Yiata Regelui Carol.
(Introducere la „Reminiscences of King of Rou

manian de Sidney Whitman).
— Fine. —

Se dice, că Regele Carol este adeno 
convins, că maximele, ce a căutat tot-deuna 
să le pună în aplicare, sunt singurele cu 
putință, pe care se pote sprijini în dilele 
ndstre o monarchiă ou temeliă democratică. 
Dâr întru acesta e vădit, oă el caută să 
atribue unui principiu ceea-ce, cel puțin în 
qasul său, se datoresce în mare parte însu
șirilor intuitive ale unei personalități deo
sebite. Tote maximele, luate fiă-care în 
parte, sunt fârta bune, der nu se pot aplica 
tot-dăuna. Nu a recunoscut însu-șl Kant, 
că în cursul unei iungl esperiențe ca învă
țător, el nu a putut nicl-odată să pună cu 
succes în practică acele precepte, pe care 
se întemeiază pedagogia sa? Astfel multe 
din greutățile, pe cari Regele României 
le-a întempiuat, au fost de așa fel, încât 
aplicațiunes pregătită dinainte a orl-căror 
preoepte seu maxime, nu ar fi putut ajunge 

nicl-odată să le biruâsoă. Printre acestea, 
trebue să amintim crisele grele, pe care, 
din când în când, le-au produs în Româ
nia luptele violente dintre partidele politice. 
Astfel, în vremea răsboiului franco-german, 
când simpatiile Românilor erau tâte pen
tru Francia, posițiunea sa fu forte grea. 
Dușmănia reutăciosă, ce întâmpina atunci, 
a dus răbdarea lui pănă la cele de pe urmă 
margini, și el a mers pănă la amenințarea 
cu abdicațiune.

Un bărbat mai slab și-ar fi părăsit 
postul. Asemenea în 1888, când o răscolă 
țărănâscă stîrnită prin intrigile partidelor 
politice părea, că amenință să nimicâscă 
resultatele atâtor ani de muncă: chiar unii 
bărbați politici cu multă esperiență, cre
deau, că dinastia Hohenzollern nu se va 
mai pută susțină nici șâse IudI încă în 
România. Unii au sfătuit pe Rege, ca să 
întrebuințeze forța și să tragă asupra 
turburătorilor. El nu voi însă să facă acâsta. 
Regele se mulțumi să înlocuâscă Ministerul 
și să cheme la putere pe cei din oposițiune. 
Șirul întâmplărilor, ce a urmat, a dovedit, 
că hotărîrea sa a fost cea bună. Dâr crisa, 
fără îndoială cea mai mare din timpul 
domniei lui, și în același timp încercarea 

de căpetenia pentru energia sa și dibăcia 
sa politică, a fost aceea, care a provenit 
din situațiunea ne mai pomenită de grea a 
României, în vremea răsboiului ruso-turc 
din 1877; esistența însă și a României era 
la mijloc. In „Amintiri4 se va găsi arăta
rea amănunțită a acelei situațiunl.

Regele, în puterea unei convențiunl, a 
lăsat pe Ruși se trâcă prin România. Insă 
Rușii nu au primit alianța în condițiunile 
acceptabile, pe cari Românii o doreau. 
Când lucrurile au mers rău pentru Ruși în 
Bulgaria, erau just nevoițl să cheme înaju- 
tor pe România, a căreia armată stătea pe 
malurile Dunărei. Regele, său cum era pe 
atunci Principele Carol, cu instinctul său 
de militar, și mai mult încă, în cașul de 
față, de bărbat politic, care vede departe, 
doria mult, ca România să ia parte la răs- 
boifi.. El era însă hotărît să nu între în 
luptă, dăcă va intra, decât ca putere beli
gerantă neaternată. Astfel el a stat la o 
parte, cu statornicia, riscând primejdiile, 
cari puteau să se nască pentru România, 
și mai cu sâmă pentru el, din nemulțumi
rea Rusiei. Iu același timp Rușii fură în
vinși în luptele din jurul Plevnei. El însă 
tot stătea la o parte ; nu cu un refus dea- 

dreptul și hotărît, ci cu ocoliri și amânări, 
cari înfuriau mai mult pe Ruși. Căci în 
acele grozave luni a lui Iulie și August 
1877, în cari soldații lor muriau ca mus
cele, ei puteau privi întrâga armată ro
mână stând gata mobilisată, dâr în nemiș
care, la o depărtare de puține cesurl la 
nord, lângă Dunăre, neclintită îu fața tu
turor chemărilor în ajutor a Rușilor. La 
sfîrșit Rușii fură nevoițl să primâsoă con
dițiunile Principelui Carol, să convie, ca el 
să aibă comanda neaternată a trupelor ro
mâne, și chiar să pună un mare număr de 
corpuri rusesc! sub comanda sa.

Atunol, înainte ca să trecă două-decl 
și patru de cesurl, fostul locotenent prusian 
porni, după-oe în patru luni de-arendul a 
jucat cu Rușii același joc, pe care l’au jucat 
și ei, și după-oe chiar în acel joc el i-a 
bătut. Decă Rusia nu ar fi primit cererile 
sale, nici un singur Român nu ar fi întrat 
în acâstă luptă, în urma căreia Suveranul 
lor a dobândit atâta fală. Posiția sa de 
Domn al Românilor nu-i permitea să caute 
gloria militară pentru el însu-șl, deși ca
racterul său de Hohenzollern trebuia să-l 
îmboldesoă la acâsta. Astfel la 11 Septem- 
vre, lupta dala Grivița, care s’a dat împo- 
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niol o partidă. Noi, domnilor, am fost che
mați într’o casă de bolnavi, și considerăm 
de prima nâstră datoriă a face liniște. Mi
siunea nâstră este de a vegliia, ca boia 
parlamentului să nu orâseă și să nu fiă 
transplantată asupra statului și a popora- 
țiunei. Avem înoă speranță, că cârta de 
naționalitate a partidelor va înceta, ori se 
va îndrepta într’atâta, oa să nu inundeze 
statul.

Dâr — puteți să-mi credeți d-lor — 
este ora ultimă, în care mai putem spera 
acesta. Dâoă ea nici aoum nu se va îm
plini, atunoi pășesce pe plan urgenta ne
cesitate, să scotem statul din cârta pericu- 
16să și să deschidem teren muncei econo
mice, dorită de poporațiune. Ar fi o ne
gligent sinucigașă, dâcă interesele nostre 
economice ar trebui să zacă nemișcate în 
lupta înădușitâre, și nu mai e de suportat, 
ca guvernul de diminâța pănă săra să se 
ocupe tot numai cu cârta de limbă.

D-lor, lucrurile nu mai pot merge ast
fel. împuternicirile, ce le dă constituția gu
vernului, nu sunt numai drepturi, ci și un 
advertisment pentru guvern, ca în cașuri 
escepționale să dispună pe răspunderea sa. Nici 
unui interes de partid nu-i este permis să de
vină atât de puternic, încât interesul de stat 
să fiă supus domnirei lui. Trebue să se pună 
întrebarea și trebue să se răspundă, pe 
oare parte este dreptatea; pe partea statu
lui, a legei și a ordinei, său pe partea dis- 
ordinei, care a devenit regulă ? (Sgomotose 
întreruperi din partea Cehilor). De aceea, 
vă rog cât mai oălduros, puneți mai pe sus 
de tote legea, ordinea, statul și interesele 
lui, pentru-ca pănă mai este înoă timp, să 
se susțină neatacate instituțiunile publice. 
(Aplause de o parte, sgomot prelungit de 
altă parte).

Dr. Herold (Ceh) declară, oă starea în 
oare se află statul e tristă în adevăr, dăr 
ea n’a fost creată de obstruoțiunea blândă 
a Cehilor, ci de evenimentele oelor trei ani 
din urmă. Cehii vor și ei restabilirea păcii 
naționale, însă pe basa egalei îndreptățiri. 
Poporul cehie se va ridica din tote puterile 
contra regulării în înțeles absolut a cestiunei 
limbei (Vii aprobări pe băncile Cehilor).

ErI s’a ținut a doua ședință.

Conferența socialistă în Brașov.
Despre decursul conferenței partidei 

sooial-democratice, ce s’a ținut Dumineoă 
și Luni în Brașov, și despre care am făcut 
amintire în numărul de eri al „Gazetei14, 
mai dăm acjl câte-va amănunte:

S’au înfățișat, precum se afirmă, 42 
de delegați. După-ce s’a constituit confe
rența și s’a cetit raportul partidei, la care 
au vorbit mai mulți, a urmat la ordinea 
dilei „organisația partidei14, cu privire la 
care s’a cetit raportul în limba germană, 
maghiară și română. Apoi s’a primit o re- 
soluțiune, în care se <}ice:

„Face parte din partid fiă-care ade
rent al prinoipielor sooial-democrației, care 

triva părerei sale, îl găsi la postul său si 
șâse-spre 4eoe mii de Ruși și Români*)  
fură uciși și răniți sub comanda sa; pro
babil, că au fost în acea luptă în o singură 
di un număr de morțl mai mare, decât acela 
al'tuturor perderilor Angliei în tote răs- 
bâiele sale dela Crimeia încoce. Fără în
doială, oă acesta a fost un fapt eroic și ou 
tote că greu se pote socoti ca o acțiune 
însemnată, când o comparăm cu acele tao- 
tioe, oa ale lui Fabius, care au precedat’o 
și a căror conducere, pănă ce sosesce mo
mentul psicologic, cer o tăriă de voință de 
oțel. Rare-orI politica dilatorie, pe care Bis
marck a înaintat’o cu atâta iscusință față 
cu Benedetti, a găsit pe cine-va, care să o 
întrebuințeze mai cu dibăoiă decât Regele 
Carol cu acest prilegiîi. Și deși resultatele 
ei, în urmă au fost micșorate prin hotărîrile 
congresului dela Berlin, totuși ea a adus 
neatârnarea României și întemeiarea ei ca 
Regat.

*) Românii avură în acea luptă 2659 morțl 
și răniți.

*

Regele Carol este German prin marea 
sa iubire a naturei. La Sinaia, reședința sa 
de vară, el se uită la copacii săi cu aceeași 

sprijinesce după putință partidul intelec
tual și material și nu se face culpabil de 
nici o faptă necinstită. Unui membru al 
acestui partid nu-i este permis a face parte din 
nici un partid politio, nici a fi activ pentru 
un astfel de partid.

„In fie-oare an se va ține o oonfe- 
rență generală a partidului social-democrat 
din Transilvania, căreia îi incumbă a se 
sfătui și a lua decisiuni asupra tuturor afa
cerilor, ce ating partidul44.

Intre telegramele de felioitare s’a aflat 
și una dela presidiul partidului social-de
mocratic din Germania, âr alta dela pre
sidiul partidiului social-democratic din 
Austria.

*
In ședința a doua s’a raportat asupra 

punctului: „Politica de naționalitate și socia
lismul11.

Raportorul, Fr. Nemeth, (oficial la 
casa districtuală a bolnavilor din Brașov) 
introduse resoluțiunea, ce avea să o pro
pună conferenței, cj’ceEd, că cestiunea de 
naționalitate este numai un mijloc de a 
abate atențiunea poporațiunei muncitore 
dela apărarea intereselor ei de olasă. Social- 
democrația nisuesce la pacea națională prin 
egala îndreptățire a tuturor poporelor Un
gariei ; trebue deci să se opună energic 
ațîțărilor ultraiștilor naționali și, de pildă, 
„să deslușâscă pe proletarii români, oă nu 
de aceea le merge rău, fiindcă îi stăpânesce 
Maghiarul44. Căci proletarul maghiar trăesce 
în aceeași miseriă ca și el (?), ci este de 
vină reaua ordine socială pentru starea de 
miseriă actuală a poporului.

După aceea a propus următârea reso- 
luțiune, care s’a și primit cu unanimitate:

„Conferența generală a partidei sooial- 
democratice din Transilvania, întrunită în 
3 și 4 Iunie 1900, declară, că ține la ideia 
de stat ungurâscă, și reoundsoe rolul de 
conducător politic al poporului maghiar 
cum s’a desolvat în viața de stat milionară. 
„Acâstă egemoniă nu este atinsă în nici 
un mod prin art. de lege 44 din 1868, oare 
garantâză egala îndreptățire a tuturor na
ționalităților representate în Ungaria în 
privința limbistică și culturală.

Cu atât mai mult pretinde partidul 
social-democratic din Transilvania stricta 
esecutare a aoestei legi.

„Stând pe basa ei, social-democrația 
condamnă nisuințele aț'țate de ultraiști națio
nali, ce trec peste cadrul citatei legi, și adecă 
atât pe acele, cari țintesc la desnaționali- 
sarea ginților nemaghiare, cât și pe acele, 
cari au de scop ruperaa unor popore de 
țâra mamă și alăturarea lor la alte forma
țiuni de stat. Social-demoorația condamnă 
aceste nisuințe de ambele părți:

1) pentru-că ele sunt de natură de a 
țină ferecate numărose puteri intelectuale, 
de a împedeca desvoltarea culturală a po- 
porelor din Ungaria și de a împedeca pro
gresul eoonomio priincios;

2) fiind-că părerea utopistă nutrită și 
lățită artificial de cătră ultraiștii maghiari 
ca și când în interesul statului ungar ar 
trebui să se creeze un popor maghiar în 
privința limbistică și națională unitar or- 
ganisat, oferă pretextul pentru paralisarea 
estinderei drepturilor politice;

3) pentru-că tendințele agresive ale 
ultraiștilor maghiari produc pe partea ata
cată a naționalităților resistență, ceea-ce 

dragoste, ce avea și marele său compatriot, 
principele Bismarck. El petrece concediile 
ce-șl ia mai cu sâmă în localități roman
tice, la Abbazia pe albastra Adriatică, seu 
în Elveția. Mai în fiă-care an el merge la 
Ragatz și se simte fericit în mijlocul liniș
tiților burghezi elvețianl.

Aci e cu neputință se-șl ascundă iden
titatea sa; însă el face tot oe e cu putință, 
spre a evita pe nesuferiții turiști de unele 
naționalități, cari alârgă ou ouriositate, ca 
să vadă pe regi. Și-i' face o nemărginită 
plăcere politeța simplă a locuitorilor cu 
obicinuitul lor salut: „Herr Konig beehren 
Sie uns baldwieder44: (d le Rege, să ne faci 
cinstea se mai vii curând la noi).

Ii place asemenea să rătăcâsoă în voiă 
necunoscut printre veohile zidiri ale orașe
lor, așa la Viena său la Munchen, să visi- 
teze galeriile artistice, adunând idei asu
pra mijlâcelor de-a dobândi și pentru po
porul său ceva din comorele de cultură, pe 
care le admiră în oentrele cele mari de ci- 
vilisațiune. El chiar a adunat cu marljertfe 
personale o respectabilă galeriă de ta
blouri la BuourescI și la Sinaia.

Dâcă am stăruit puțin cam pe lung 
asupra însușirilor personale ale Regelui și 

face, ca prosperitatea lucrării comune eco- 
nomioe și oulturale în Ungaria să sufere 
scădere.

„Considerând tote aoesto, partida so- 
cial-demoorată din Transilvania, privesce 
cu atât mai vârtos ca problemă a ei de a 
se opune pretutindeni energic ațîțării prin 
ultraiștii naționali, fiind-că ațîțarea națio
nală contribue a țină înăbușite divergen
țele de clasă domnitore și a abate popo
rul muncitor dela apărarea intereselor sale 
de clasă.

„Ungarii pote să devină un stat de 
cultură și înfloritor numai, dâcă — cum se 
întâmplă în statele mai înaintate — popo
rul lucrător promovâză prin participarea sa 
conscient.ă la viața politică, și printr’asta 
bunăstarea generală.

„Prin aoeea dâr, că social-democrația, 
luată ca antipatriotică, stăruesce pentru 
egala îndreptățire politică a tuturor cetă
țenilor statului, fără deosebire de naționa
litate și de oonfesiune spre a da masselor 
munoitâre ale poporațiunii posibilitatea, de 
a-șl apăra interesele ei de viață pe calea 
validitării politice ou mijloce legale; prin 
aceea mai departe, că se străduesce de a 
uni prin toleranță națională și frățietate 
internațională tâte poporale și nemurite 
aoestei țerl, ca să fiă solidari aderenți ai 
statului ungar — ea se dovedesce ca sin
gurul partid politic, oare este pătruns de 
adevărata iubire de patriă. Politica popo
rațiunii muncitore pretinde înainte de tâte 
solidaritatea ei internațională44.

A mai urmat punctul, prin care s’a 
oerut votul universal, care, după cum seim, 
este un punct principal al programului so
cialist. In fine s’a vorbit despre pressa so- 
oialistă.

*
Resoluțiunea de mai sus s’ar părâ, 

oă desfășură un program favorabil egalei 
îndreptățiri a naționalităților. In fond însă, 
abstrăgând dela postulatul întroducerei vo
tului universal, care este temeiul „estinde
rei drepturilor politioe44, programul de mai 
sus nu însemnă, decât o susținere a statu
lui quo în Ungaria și o perpetuare a tris
telor stări politice de față. Căci ce valore 
praotioă are postulatul de a se esecuta le
gea naționalităților, când este sciut și do
vedit, că garanțiile acestei legi sunt atât 
de insuficiente, încât nu numai că dela în
ceput legea nu s’a esecutat, dâr ea a ser
vit și servesoe și astădl ohiar, ca mijloo 
pentru succesiva maghiarisare forțată, și 
deci pentru promovarea tendințelor agre
sive ale ultraiștilor maghiari. Ce folos, că 
social-democrații declară a opune șovinis
mului estrem lupta de clase, când de altă 
parte îi dau în glas?

A veni și a dioe, că ori ce nisuință, 
ce trece peste cadrul neisprăvitei legi de na
ționalități, trebue condamnată, însemnă de a 
denega a priori dreptul oetățenilor din si
nul popârelor nemaghiare, pentru oare a 
fost adusă acea lege, de a nisui pe cale și 
cu mijloce legale la îndreptarea inperfec- 
țiunilor aoelei legi, prin urmare a-le pune 
odată pentru tot-deuna drugul la porta, 
prin oare ar pută ajunge lâ o „egală în
dreptățire cinstită44.

Ou astfel de program socialiștii vin 
numai în ajutorul șovinismului dominant, 
pe care, de altă parte, îl declară de stri- 
căcios. Cu resoluțiunl, ce conțin privitor la 
principiul egalei îndreptățiri, atâtea contra- 

asupra metodei sale politice, scopul mi-a 
fost să ajut pe oetitorul „Amintirilor44, oa 
să aprecieze ce om este, și astfel să înțe- 
lâgă mai lesne causa și efectul, și să-și dea 
sâmă, cum s’a putut faoe, că ceea-oe părea 
cu neputință, s’a schimbat în fapt îndepli
nit. Acâsta ni-se pare, că e cu atât mai 
trebuitor, cu cât însă-și „Amintirile44, — care 
sunt mai curând o „viață44, decât însem
nări diluice, — sunt concepute în un spi
rit de nepărtinire fără sâmăn, lipsite de 
orl-oe patime. Scrisorile, mai ales acele 
scrise Regelui de cătră tatăl său, pe lângă, 
că ne oferă simpatica priveliște a duiose- 
lor raporturi dintre tată și fiiu, fac cinste 
spiritului fără târnă al acestui din urmă, 
care le-a publicat. Și chipul cum, fără as
cundere și prefacere, situațiunile cele mai 
durerose sunt arătate, nu pâte se nu atragă 
simpatia și respectul cetitorului. In fapt 
acâstă scriere cuprinde unele părți, pe oarl 
amorul propriu al multora i-ar fi oprit de 
a-le publica. Acâsta este însă ceea-oe îi 
imprimă cea mai de netăgăduită garanțiă 
de adevăr, lăsând în același timp, deplina 
libertate cetitorului, ca să-și alcătuâscă sin
gur judecata sa.

(jioerl și in care nisuințele naționale, cart 
nu se mulțămesc cu „nessze semmit, fogd 
meg joi44 (n’a nimic și prinde-1 bine) al le
gei de naționalitate, se mai timbrâză și ca- 
lumniază pe de-asupra ca dușmane integri
tății statului, sooial-demoorații nu vor putâ 
faoe pe nimeni să crâdă, că ei voieso „oinstita 
egală îndreptățire44.

Nu cosmopolitismul, ce-1 propagă doc
trina social-democratică, sub firma de „fră
țietate și solidaritate internațională44, pâte 
salva situațiunea naționalităților nema
ghiare, oi numai un naționalism ourat, cin
stit, prevădător și cu înțelegere și inimă 
pentru năcasurile poporului.

Pericolul în China.
Situația în China devine din <jl în 4*  

mai gravă. Evenimentele se desfășură cu 
celeritate spre o mare încurcătură, al cărei 
sfîrșit pâte să fiă un mare conflict sân
geros.

In Taku s’au început deja, precum 
am semnalat și eri ostilitățile între Boxeri 
și soldații amerioanl. Amiralul german Kempf 
a primit dela guvernul său deplină împu
ternicire pentru a lua măsurile cele mai 
energice în soutul Germanilor, cari locueso 
în Tien-Cin.

Este mult remarcabilă emulațiunea 
dintre cele două puteri mari, oarl jooă rol 
conduoător arjl în China, adecă Rusia și 
Anglia. Deja cu câte-va c^ile înainte s’a ară
tat din parte americană disproporția între 
puterea armată a Rusiei și a celorlalte pu
teri interesate. Rusia are adl în apele Chi
nei mai bine de ‘20,000 de soldați, fapt, 
care bagă în răcori pe Anglia. Guvernul 
engles se teme serios, că Rusia va pesoui 
în turbure tocmai acum, când Anglia n’a 
sfîrșit încă cu răsboiul din Africa sudică, 
unde se află aprope toți soldații ei.

„Times'*  din Londra a primit o tele
gramă din Peking, care spune, că Rusia a 
oferit guvernului chinez trupele sale de 
cazaci pentru sugrumarea răscolei Boxeri
lor. La ofertul acesta, asupra căruia va 
avâ să decidă Ciungli-jamen-u\ chinez, „Ti
mes44 îșl face observările sale d send: „In
teresul Angliei nu permite, ca o altă pu
tere să aibă rol oonducător la restabilirea 
ordinei în China, și cu atât mai puțin pote 
da aoest rol unei puteri, care, cum arată 
esperieuța, ar putâ veni în ispita de-a es- 
ploata aoest rol în paguba celorlalte pu
teri și spre folosul său. Datoria Angliei 
este, de a lua în mâna ei conducerea... Ori 
cum ar fi, Anglia trebue să-șî validiteze ege- 
monia cu cea mai mare energiă și ur
gent44.....

Așadâr Anglia vrâ și aid să fiă mai 
mare și mai tare. întrebarea e numai, oum 
îi va succede.

*

RepresentanțiiFranciei, Rusiei, Angliei, 
Germaniei și Belgiei au adresat guvernului 
chinez un ultimat, în care amenință cu Ocru 
parea Pekingului milităresce, dâcă în timp 
determinat nu va pune capăt răscâlei Bo
xerilor.

Intr’aoeea se vestesce, că representanții 
puterilor sunt forte îngrijațl de sortea ora
șului Tien-Cin, dedrece Boxerii se pregătesc 
a-1 asedia formal.

La Londra situațiunea din China e 
oonsiderată, ca estrem de gravă. După soirile 
de pănă acum Boxerii au omorît doi En
glezi. Din Peking se anunță, că împărătâsa 
regentă, oare uresce din suflet pe străini, 
a decis să părăsâscă Peking și să se refugieze 
în interiorul imperiului. Impărătâsa a luat 
tote măsurile pentru acâsta. Aoest pas al 
împărătesei ar dovedi, că ea va sprijini și 
pe viitor acțiunea Boxerilor.

*

Despre isprăvile Boxerilor se mai anunță 
la Bruxella, că ei au pus mâna pe tote li
niile ferate, ceea-oe face ca situațiunea să 
fiă și mai periculosă. Ciroulația pe trenuri 
a încetat.
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Cărți poștale „agitatorice.“ Fi- 
resoe, numai „valahe“ pot să fiă. Nu 
soim, dâoă au vă<jut vre-odată șoviniștii 
dela foile ungurescl astfel de cărți poștale. 
Meșteri în scornituri, ei dio că le-au vă- 
dut, ba spun chiar, oă deci și sute de mii 
diD ele sunt trimise din România în Un
garia. Mai sciu să spună dumnialor, că 
aoeste oărțl poștale, ilustrate vedl bine, sunt 
în stare să bage ură în „Valahl“ contra 
Maghiarilor, căci ilustrațiile lor cuprind, 
horrendum dictu, tot ce pote fi mai pri
mejdios pentru salutea „ideii de stat“ și a 
„statului național maghiar“. In urma acâsta 
na ni-ar surprinde de loc, dâcă șoviniștii ar 
alerga în galop pe întreg cuprinsa! țării și 
ar aduna câte-va esemplare de astfel de 
„ilustrate“, apoi le-ar pune grămadă pe 
piața dușului său a Budapestei și li-ar da 
foc. Dâr pare-ni-se, oă la flaoăra unui foo 
de felul acesta nu se vor încălzi din 
simplul motiv, că oărțile poștale de care 
vorbesc, sunt numai în bolnava lor închi
puire. Pe aici pe la noi cel puțin nu sunt.

Imperatul Germaniei în Paris? 
U'arul „Gaulois“ a produs mare sensațiă 
în Paris cu soirea, oă împăratul Germaniei 
ar fi fost în capitala Franciei și că ar fi 
visitat esposiția. După spusele 
amintit, împăratul în oel mai striot incognito 
a mers cu trenul dela gară drept pe te
renul esposiției. Mai întâii! a visitat pavi
lionul Germaniei, care pe-atunol înoă nu 
era deschis. împăratul n’a fost mulțumit 
cu arangiarea pavilonului și a ordonat a 
se faoe anumite sohimbărl, prin ceea-oe s’a 
întârziat deschiderea. După unii, împăratul 
a stat în Paris 24 ore, după, alții 48. Deși 
„Gaulois“ susține, oă aoâstă scire a pri- 
mit’o diu isvor de tot sigur și spune, că o 
susține și o va susține cu hotărîre contra 
ori cărei eventuale încercări de desmințire, 
totuși puțini sunt, cart să dea cfedăment 
soirei, mai vârtos fiind-oă asemeni soiri 
despre împăratul Germaniei au mai năs
cocit și de altă-dată gazetele de bulevard 
■din Paris.

0 tristă petrecere de Rosalii. In 
comuna Retfalu din comitatul Gyor, tinerii 
maghiari au arangiat în cjiua de Rosaliile 
lor o petreoere ou joc în cârciuma oomu- 
nală. După ce li-s’a uroat rachiul la oap, 
ei scoseră bricegele și ridicară „fokoș“-u- 
rile, începând a se junghia și a se toca în 
cap unii pe alții. O adevărată baiă de sânge 
se născu în cârciumă, însu-șl primarul sa
tului, care voise să faoă pace, primi două 
împunsături de ouțit. Au rămas morțl pe 
loo Szovat D. și Fekete B., âr dintre cei
lalți mulțl au fost greu răniți. Gen
darmerie a prins pe cei ce au luat parte 
la bătăliă, der ucigașii nici pană arjl nu 
■s’au putut constata. Sunt renumițl în tdte 
■părțile țăranii unguri de pe pustele Un
gariei pentru sălbătăcia lor. Pentru ce 
Are kulturegyletiștii, nu oaută a cultiva 
pe aoei conaționali sălbatici și neoioplițl 
:ai lor, căci aoolo li-ar fi terenul de 
activitate, âr nu în sînul poporului ro
mân, oare n’are nici o lipsă de oultura 
.nngurâsoă ?!

Lâna românesc». Serviciul zootehnic 
•de pe lângă ministeriul agriculturei va tri
mite cjdele acestea probe de lână româ- 
nesoă la număross oase mari comerciale 
din Europa și America. Aotualmente lâna 
•românescă, deși e de o forte bună calitate, 
se vinde pe prețuri forte mici. Prin trimi
terea probelor în străinătate se speră, că 
pe viitor lâna se va desface pe prețuri mai 
covenabile.

Șters din registre. Cancelaria ordi
nelor, în urma unui decret regal, a șters 
din registrele sale și a ridicat dreptul de-a 
purta deoorațiunl românesel pe Andrei 
Vizanti, oare a fost condamnat în lipsă la 
5 ani înohisâre. Vizanti avea ordinele „Stâua 
României“ și „Corona Română“ în gradul 
de oomandor.

Logodnă. Din Haga ni se anunță 
logodna d-lui Dr. Alexandru Crăciunescu din 

Timișora ou d-ra Hortensia E. Gelderblom 
din Haga.

Pictorul Grigorescu fiind fârte greu 
bolnav a fost nevoit să revie în România 
dela Paris, unde fusese numit membru în 
juriul român al esposiției. In locul d-lui 
Grigoresou a fost numit pictorul Simonidy. 
Pictorul Grigoresou a luat cu sine și cele 
16 tablouri pe cari nu le-a putut espune 
în pavilionul României dela esposiție din 
causa lipsei de spațiu.

Tren, care dă ’n părete. Din Ham
burg se vestesce, că un tren venind din 
Frankfurt, a deraiat tocmai în gară și s:a 
isbit de păretele stațiunei. In urma puter- 
nioei sguduirl, cjece pasageri au fost răniți, 
trei fârte grav.

Cap de om într’o geantă. Poliția 
din Seghedin a primit săptămâna trecută un 
„dar“ estraordinar paohetat într’o geantă. 
Era un cap de om despărțit de trunchiti 
și două ose de braț. Aceste părți de ca
davru par a fi ale unei femei. Poliția ur- 
măresoe pe autorul crimei.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții c. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îșl recomandă amatorilor de 
fotografare, articolele sale necesare pentrua fo 
tografa. La cerere trimite liste ilustrate conți
nând prețurile. Deposits în Brașov la F. Jekelius, 
F. Kelemen, Victor Both farmaciști. Teutsch și 
Tartler, D. Eremias nepoți

BSesboiul.
Prin ocuparea Pretoriei, Englesii și-ar 

fi ajuns în parte scopul urmărit dela înce
putul răsboiului. Acum Burilor, cari s’au 
retras în munți, nu li-a mai rămas, decât 
lupta de guerilla, care nu mai pote avâ 
decât o importanță episodică. Ceea-ceface 
însă griji Englesilor, este atitudinea alianței 
Africanderilor, cari au ținut, cum seim, un 
mare congres, îa care au ridicat protest 
energic contra anexiunei republicelor din 
partea Angliei. Prin acâsta a pășit pe te
ren o nouă putere. *

Din Pretoria se vestesce, că generalul 
Botha a luat dictatura. El a dat un mani
fest, prin care declară de nevalabile tote 
legile și ordinațiunile de pănă acuma și 
face eunoscut, că Burii vor continua lupta.

*
„Gazeta de Colonia*  publică oscrisore 

a d-lui Reitz, secretar de stat al Transvaa- 
lului, care se esprimă astfel:

„Guvernul angles a declarat, că ehel- 
tuelile răsboiului vor fi suportate de Buri, 
însă aceștia nu vor fi în stare să plătescă 
nimio după sfîrșitul răsboiului. Prin ur
mare, Anglia va trebui să scoță banii dela 
minele de aur, âr acestea vor fi grevate cu 
60 la sută din veniturile lor imediate. Ast
fel instigatorii răsboiului, d-nii Rhodes, 
Vernerbeit și ceilalți, oarl au voit răsboiul, 
vor suferi cei dintâiîi.

„AdăogațI la acâsta, că Englesii vor 
avâ de întreținut o garnisonă de 50,000 de 
âmeni în republicele bure, ale cărei chel- 
tuell vor trebui de-asemenea să fiă supor
tate de minele de aur. De îndată-ce se vor 
retrage trupele englese, revolta va isbucni 
pretutindeni și va dura nu ani de dile, ci 
vâcuri“.

Institutul „Hațiegana“.
Direcțiunea institutului „Hațiegaua“ 

din Hațeg a adresat acționarilor săi urmă- 
torea însciințare:

„P. T. Domnule! Vă însciințăm cu totă 
stima, că firma institutului de credit și 
economii, societate pe acții „Hațiegana*  în 
Hațeg, pe basa decisiunei tribunalului reg. 
ung. din Deva dto 12 Martie 1900 Nr. 
2502 s'a împotrocolat in registrul firmelor co
merciale.

„In urma acesteia avem ouâre a Vă 
oomunica, că direcțiunea institutului a de
cis, în ședința sa de constituire ținută adl 
în 3 Iunie n. a. o., privitor la restul de 
70°/0 neplătit al capitalului de acții, — ca 
să se solvescă, înoepend dela 1 Octomvrie 
1900, în rate de câte 10°/0 și in termine con
secutive de trei-trei luni.

„Fie-care acționar însă voind pote 
plăti și mai multe rate de-odată, eventual 
întregă valorea nominală restantă a aoțiilor 
subscrise.

„După sumele neplătite punctual, se. 
plătesc 6°/0 interese de întârziere, der dâcă 
și după 2 provocări urmate în sensul sta
tutelor, aoționarul totuși nu ar plăti, di
recțiunea are dreptul să nimicâscă respec
tivii Nrl de acții subscrise, emițând altele 
în loc, âr ratele deja plătite trec la fondul 
de reservă — tote acestea conform §-lui 
11 din statue.

„După ratele plătite, institutul asigură 
conform statutelor 6°/0, âr după acțiile a 
căror valore nominală s’a plătit întrâgă, 
acționarii primesc, pe anul următor după 
plătire, dividenda statorindă de respectiva 
adunare generală ordinară.

„Din ședința direcțiunei institutului de 
credit și economii „Hațiegana“, societate 
pe acții în Hațeg — ținută în 3 Iunie n. 
1900“.

Cu distinsă stimă:
M. Bontescu m. p., loan Munteanu m. p. 

director esecutiv. comptabil.

Literatură.
„Anuarul III al societății pentru crea

rea unui fond de teatru român pe anii 
1899—900“. Acest anuar a apărut în Tip. 
Ciurcu & Comp, și conține: Discursul de 
deschidere al președintelui Ios. Vulcan ros
tit la desohiderea adunărei generale din 
Săliște în 18 (30) Iulie 1899. — Din ju- 
neța lui Eminescu (o lucrare a d-lni Nic. 
Petra-Petrescu, cetită în adunarea dela Să
liște, conținând mai multe momente inte
resante din juneța lui Eminescu); Istoricul 
societății române de diletanți „Progresul“ 
din Făgăraș, de Dr. I. Turcu. „Mișcarea 
teatrală la noi în 1899“ de Vas. Goldiș. 
Biografiile membrilor fundatori ai Sooietății 
pentru crearea unui fond de teatru român, 
publicate de V. Goldiș (Archiepiscopul și 
Metropolitul Dr. Victor Mihaly, Dr. I. Rațiu, 
Eugeniu de Mocsonyi, Dr. Iosif Gal), David 
P. Simon, Trifon Miclea, Bas. Pop Hăr- 
șianu, Dr. luliu cav. de Pușcariu, Jos. Pop 
de Șomcuta-mare, Cons. Sr.ezar, George 
Dănilă, Lazar Baldi) — Asociațiuuea și 
Societatea pentru crearea unui fond de 
teatru român; Raportul comitetului și Ra
portul cassarului cătră adunarea din Săliște. 
In fine procese verbale ale adunărei din 
Săliște. Voci de pressă asupra adunărei din

ULTIME SCIKi.
Viena, 7 Iunie. In ședința de 

acțl a „Reichsrath“-ului Cehii au con
tinuat obstrucțiunea prin cetirea din 
cuvent în cuvent a petițiunilor.

Viena, 7 Iunie. Ac|I s’a ținut con- 
ferența comitetului esecutiv al drep
tei din cameră. Toți oratorii parti
delor majorității au luat cuvântul — 
Oratorul Slavilor de sud a propus, ca 
Cehii să renunțe la obstrucțiune, 
decă ordonanța Kindinger va fi scdsă 
din vigdre. — Cehii Stransky și Kaizl 
au declarat, că partida lor nu pote fi 
învinuită pentru situațiunea de față, 
căci Cehii au fost împinși în ob
strucțiune, la cyre, fără satisfațiă, 
nu vor renunța. — In numele parti
dei poporale catolice Kathrein a de
clarat, că în urma punctului de ve
dere cehie, legătura comună a par
tidelor dreptei a încetat de a mai 
esista. Partida poporală nu păte lucra 
in alianță co partidă obstrucționistă. —■ 
Br. Bipguli cjiae, că în împrejurările 
actuale, majoritatea nu mai pote fi sus
ținută. — Polonul conte Vziedusitzky 
declară în numele clubului polon, 
că Polonii sunt gata a sprijini orl-ce 
acțiune mijlocitâre.

Comitetul n’a luat nici o deci- 
siune. La sfîrșitul conferenței preșe
dintele Jaivorsky a propus, se se ia 
la protocol, că maj’ontataa partidelor 
din drepta a încetat de a mai esista, der 
contra propunerei s’au ridicat mai 
mulțl membrii.

Washington, 7 Iunie. Represen- 
tantul american din Peking telegra- 
fâza, că situațiunea merge din reu în 
mai reu. America pregătesce a tri
mite trupe noue în apele Chinei.

Peking, 8 Iunie. Situațiunea e 
estrem de gravă. Comunicația pe 
linia ferată cu Tien-Cin este între
ruptă. Pretutindeni se pot ceti in- 
scripțiunl: „ Morte streinilor1,1. Europenii 
fug: în massă la Taku. La Tunglu 
a fost o ciocnire între Boxeri și 
creștini.

1>I SC Si M 35.
JPtiterea insectelor. Renumitul na

turalist engles James Weir, a aflat eu oca- 
siunea unei vânători o mare rudașcă, 
ce avea o greutate de 1'86 grame. A dus 
insecta uoasă și a făcut probă ou ea să 
vadă, câtă greutate pâte să tragă după 
sine. A prins’o la un cărucior greu de 56 
grame, pe oare rudașoa l’a tras ou tâtă 
ușurința, deși căruciorul era de 30 de ori 
mai greu, decât corpul inseotei. A mai 
pus în căruoior o greutate de 14 grame, 
dâr și acâsta a tras’o fără a-se împuteri; 
oând însă a mai pus alte 14 grame, biata 
rudașcă n’a putut să tragă căruciorul, de
cât 3 centimetri. Așa-dâr inseota a pu
tut să tragă o greutate de 54 ori mai mare, 
deoât greutatea corpului său. A probat pu
terea insectei și ou un dinamometru. A 
fixat piciorele insectei de un dinamo
metru, și oând insecta voi să pornâsoă, 
limba dinamometrului arăta 15 grame, care 
corăspunde aproximativ la o desvolt&re de 
putere, cum i ar trebui puterii unui om 
greu de 100 chilograme, dâcă ou o mână 
ar ridica ’/2 tonă. Weir afla forte intere
santă descoperirea acâsta, și făcu probă cu 
o insectă-Herad. Greutatea acestei insecte 
face 6-5 grame. Ea a putut să tragă un 
cărucior greu de 115 grame la o distanță 
de 6 cm. Ii puse apoi pe spate o lespede 
de piatră grea de 2*5  chilograme și spre 
surprinderea lui vădu, că inseota a pus în 
mișoare piatra, dâr n’a putut s‘o ducă, căci 
în urma mișoării, lespedea a alunecat. Dâcă 
s’ar pune în spatele unui om o greutate 
corăspuncjătdre, el ar da momentan gră
madă. Puterea insectelor a fost încercată 
mai întâitt la pureci. Resultatul a fost, că 
dâcă, în proporția, omul ar avâ atâta pu
tere ca insectele, el ar putâ să răstorne 
turnuri, case, ba chiar și munți mai mici.

Supravegherea copiilor crimi
nali. — Sub titlul de mai sus, s’a fondat 
de curând la Paris, în strada Dauphine, 44, 
o societate, având de scop protejarea co
piilor cu aplicări rele.

Inițiativa aoestei societăți afostluată 
de d. M. Louis Albauel, jude de instruoțiă 
al tribunalului Senei.

D-sa s’a ocupat forte mult de copiii 
traduși înaintea justiției și a presentat ra- 
pârte remarcabile în mai multe congrese 
criminaliste.

Statistica oficială constată cum că 40 
la sută din delicte seu crimele comise sunt 
făptuite de copii. Scrierile d-lor M. Voisiu 
consilier al curții de Casația din Franța, 
M. de Corny și Rollet, confirmă în deajuns 
constatările făcute.

Societatea va căuta ca, prin măsuri 
curative, să oprâscă fatalul mers al crimi
nalității minorilor și acțiunea ei va fi în
dreptată mai mult în spre familie, cari din 
nenorocire posedă copii, cari au aluneoat 
pe povârnișul pierdării.

Eseeptând atavismul, căușele mai prin
cipale, cari coutribuesc la mărirea numă
rului de copii criminali, sunt: libertatea, 
pe care le-o dau părinții, fuga din școli, 
cetirea cărților cu conținut indecent, pre
cum și a cjiarelor, cari povestesc aventurile 
criminalilor. Iutr’un cuvânt, lipsa absolută 
de supraveghere.

Casele de corecțiune, cari sunt insti
tuite în acest scop, nu pot da resultatele 
cerute, de ore-ce cei mai mulțl nici nu sunt 
remișl instanțelor judiciare, și puțin timp 
după internare șunț înapoiațl familiilor lor,

Ce ar pute face și cum s’ar corija ed-/ 
pilul, care revine în același mediu, ce pote 
chiar i-a deșteptat primele instincte crimi
nale ?

Societatea îșl va îndrepta mai mult 
atenția asupra acelora, cari dau speranțe 
de îndreptare, și n’au ajuns încă adevărațl 
criminali.

Se vor instrui părinții ca, printr’o oon- 
tinuă supraveghere, să îngrigâseă de sănă
tatea copiilor, ferindu i de contactul ce
lor răi.

Sooietatea va înființa în fie-care aron- 
disment din Paris câte o comisiune, care 
va supraveghea orl-ce arestare de minor, 
causa ei și mijldoele de corecțiune.

Paralel cu supravegherea părinților, 
societatea, prin oonferințe cu subiect moral, 
prin lecturi recomandabile, va căuta a co
rija pe tinerii, cari sunt predispușl spre 
rele.

O mulțime de persone din înalta aris
tocrația parisiauă și-au trimis adesiunile lor.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din S3s-aș®v, 

se pot procura urmâtorele cărți:

Scrieri economice.
Tot dela Tipografia „A. Mureșianu“ 

se mai pot procura și esemplare din par
tea I a Manualului: Agrologia seu „Agri
cultura generală1*,  524 pag. â 5 cor., (cu 
posta rec. 5 cor. 50 bani) — și partea II, 
„Fitotechnia11 seu cultura specială a plan
telor cu 611 pag. și 202 figuri. Prețul 8 
(cor., cu posta rec. 8 cor. 50 băni).

JPentru economii de vite este de 
neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia seu cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superioră din Bucuresci 
(Herăstrău). Deși am anunțat încă de astă- 
tomnă aparițiunea acestui prețios op, el 
n’a străbătut pănă acum în părțile de din- 
edee de Carpați. Adi înse se găsesce în 
deposit la Tipografia „A. Mureșanu“ în 
Brașov și se pote trimite imediat ori cui 
îl cere. „Zootechnio," este partea a treia din, 
„Manual de agricultură'1 al d-lui Maior, 
care a fost atât de călduros aprețiat din 
partea întregei presse române și premiat 
și din partea Academiei Române. „Zoo- 
techniau cuprinde 779 pag. format mare 4° 
cu 225 figuri și costă 8 corone (cu posta 
recomandat 8 cor. 50 bani). Recomandăm 
economilor noștri de vite acestă bogată 
scriere, pănă adi singură în felul seu în 
literatura română.

„Cartea Plugarilor*'  seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor11 etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tractâză despre legumărit, gu- 
noifi, lucrarea pământului, sămănăturî, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, gali- 
țelor etc. Un esemplar de 20 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acâstă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

„Stupăritul'* , întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Constantin Dimian, preot în Brețcu. O 
carte de 154 pag. format mare 8°. Prețul 
80 cr. (cu posta 85 cr.)

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viieri, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeinssen. Edițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. și costă 80 cr. (Cu posta 
90 cr).

Cele mai de lipsă cunoștințe despre Le
gea veterinară — o carte forte necesară 
pentru economii de vite. Editura Reuniunei 
române de agricultură din comitatul Sibiiului. 
Conține 134 pag. format mare și costă nu
mai 30 cr. (cu posta. 35 cr).

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Simu. Cu mai multe ilustrațiuni în text. 
Editura Reuniunei române de agricultură

din comitatul Sibiiului. Prețul 40 cr. trimis 
francat.

Grădina de legume, de Ioan 1. 
Negruțiu, profesor îu JBIașiQ. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dinedee e 
singura scriere mai bună în acestă mate- 
riă. Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

Vinuri din pome, de Griaorie Halip. 
prof, la școla agronomică din Cernăuți. Este 
o carte de 96 pagine, în care se dau espli- 
cații și învățături amănunțite asupra mo
dului, cum este a-se face tot feliul de vin 
și must din felurite pome; cari pome sunt 
mai bune pentru facerea vinului și cum 
este a-se manipula vinul pentru a ave 
gust bun ttc. Prețul 20 cr. (prin poștă 
23 cr.)

*
Din „Istoria legii noue", valorosa 

scriere a d-lui canonic din Blașifi Dr. Vic
tor Szmigelslci, au apărut în Tipografia Se- 
minariului archidiecesan din Blașifi ambele 
tomuri. Tomul 1 tracteză Tinertțele lui Isus 
și Isus ca profet. Partea întâii! începe cu 
„pilele lui Irodu, apoi „originea, pruncia 
și logodirea Măriei11, „Prevestirea nascerei 
înainte mergătorului11; „Buna vestire11; 
„Nascerea înainte mergătorului11 etc. etc.—In 
partea a doua se află următorăle capitole prin
cipale: „Dela începutul activității publice 
a lui Isus pănă la sărbătorea cea dintâiii 
a Pascilor11; „Dela cea dintâiu pănă la a 
doua sărbătore a Pascilor11 ; „Dela a doua 
pănă la a treia sărbătore a Pascilor11; „Dela 
a treia pănă la a patra sărbătore a Pascilor11.
— Tomul II e împărțit în următorele 6 
părți: „Cina cea de Taină11; „Testamentul 
lui Mesia11; „G-etsemani11; „Osândirea lui 
Isus11; „Calea Crucii11 și „Golgotha11, fiind 
fie-care parte împărțită în numeroși para
graf!. Opul are format mare; tomul I con
ține 400 pag. și costă 2 fl. (pentru Româ
nia 4 lei 40 b.), er tom II 320 pag. și costă 
1 fl. 70 cr. (porto câte 10 cr. de fiă-eare 
tom; e recomandabil a se adauge încă 10 
cr. pentru recomandare.) Acest op, bine 
scris, într’o limbă plăcută și ușoră, este o 
adevărată podobă pentru literatura nostră 
bisericescă și e de valore nepețuită nu 
numai pentru cler, ci pentru toți bărbații 
iubitori de sciință și pe lângă aceea, mai 
e și forte eftin în asămănare cu mărimea.
— Se pote procura și dela Tipografia „A. 
Mureșianu", Brașov.

*
„Itesboizil pentru neaternae, por- 

vestit pe înțelesul tuturor de George Coș- 
buc", este o carte nu numai cât se pote 
de interesantă, bine scrisă și atrăgătore, 
der tot-odată și cea mai eftină între căr 
țile românesc!, apărute pănă acum. Un esem
plar în format mare 8° de 283 pagine costă 
numai 50 cr. (cu posta 55 cr.). Cu deose
bire ar fi de dorit se se răspândescă cât 
mai mult în straturile poporului, fiind ea 
în adevăr scrisă „pe înțelesul tuturor11.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșiasiu. 
Redactor responsabil: Gregoriu

Cur>su9 la bursa din Viena.
Din 7 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 116.25
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.55
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2°/o • 120.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/0 . 99.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.80
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91.75
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii..................... IE 8.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.75
Renta de argint austr..............................97.90
Renta de hârtie austr..............................97.75
Renta de aur austr.................................116.10
Losuri din 1860..................................... 134.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.62
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 716.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 709.75 
Napoleondori.......................................... 19.25
Mărci imperiale .................................118.05
London vista........................................ 242.10
Paris vista.............................................. 96.22
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.50
Note italiene...........................................90.65

Cursul pieței Brașov.

Din 8 Iunie 1900.
Bancnota rom. Oump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

58.50 Vend. —.—
10.72 Vend. —

100.— Vend. 101.-

19.— Vend. 19.04
18.80 Vând. 18.90
19.24 Vând. 19.26
11.30 Vând. 11.40

127.— Vând. —.—

ANOCIUSI 

(taerțim și reckme) 

s&mi a se adresa subscrisei 
sdmâsasstra'SăuraL in cașul jîiw- 
bitcărîî amswGâu mai result

ssiat'ă se face scădemeret, 
care cresce cu sâfl pubSâcaria® 
g® fac® mai de muitoori.

Ad.mi.istr. „Gazetei Trans.“

AeriitabiSe siumai, <1 «iest flăeui-e cutia este iirovisȘută eu marca de 
agserare a lui A. Moli și eu subscrierea sn.

Prin efectul 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 băle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale gudecăwrdscă.

0
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Franzbranntwein și a lui ItoiL
VQS’î4'0hîhî nnmoi decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
Vl/lHdUIHl nuiildl, plumbul lui A. Moil.

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

I
T

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

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

Trâssaiterea jsrâsseijeallă prin
SWiMacîsUal A. MOLL,

c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, Tuclilan^en 9
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
de aperare a lui .4. MOLL.

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

X

X

Plecarea și sosirea imurilor do stat rog. «u, 11 Brașov,
WsaSaMS din fl NKaiw st» as.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dehi Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5’8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45m.p. m.
III. Trenul de pers, la ora 7'48 min. sera.
IV. Tr. ace. la 6ra 10'26 min. sera. (Arad)

Dela Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persone la ora 3'55 m. dim. 

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
III. Trenul accel. la ora 2 19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tr. acc. la ora 5T4 m. dim. (dela Arad).

Bela Brașov Ia Kezdi Oșorlieiu:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim. 

(are legătură cu Tușuad, Ciuc-Szereda, la 
6ra 3'20 min. noptea.

D. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m. 
III. Trenul da pers, la ora 3T5 m. p. m.

(are legătură cu linia Tușnad-Cluc-Szereda).

Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 9-2 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m. 
III. Tr. mixt, la ora 9'30 min. săra.

Deia Brașov la Ciue-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3'15 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tr. acc. peste Arad la ora 5'7 m. dim. 
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiu la 6. 2-9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 10'25 min. stra.

Dela Bucuresci Ja Brașov:
I Trenul mixt, la ora 6.58 min. dim. 

(care circulă numai Vinerea dela. Predeal'.
II. Trenul accel. la ora 2T8 min. p. m.

III. Trenul mixt, la ora 9'27 min. p. m.
(din Maiu 15 — 15 Sept.)

IV. Trenul aoelerat, la ora 10-14 m. sera.
V. Tren de pers, la ora 2.10 min. p. m. 

(din 1 Iulie, Joia și în tote sărbătorile).
Dela lîezd.-Oșorlieiu la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8'25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de pers, la ora 1-51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la ora 6'48 m. sera

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
IV, Tr. mixt, la ora 10'4 m. săra

(pi. dela St-Georgiu, în Iul. 1 — 15 Sept. în 
tote sărbătorile).

Dela Zernesci la Brașov (car. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt Ir ora 7'2 min. dim.

11. Trenul mixt la ora 1T2 min. p, m. 
III. Tr. mixt la ora 8'18 min. sera.

Dela (Jiiic-Glumes Ia Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8'25 m. dim.

III. Trenul de pers, la ora 1'51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la era 6'48 min. sera
V. Tr. mixt la ora 10'04 min. sera.

(din Palanca dela Iul. 1—15 Sept în t6te 
sărbătorile).
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GAZETA TRANSILVANIEI"
Prețul abonamentului este: 

Pentru Anstro-Ungaria: 
trei luni 
șese luni 
un an

Pentru România și străinătate:
trei luni. ............................................
șese luni...........................................
un an . ................................................
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Abor^meriU Ia numerele ei date de
Pentru Ausiro-Ungaria:
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an .
șese luni. 
trei luni ,

Pentru România. și străinătate:
......................8
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se fac mai....ușor.și..mai
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șese luni 
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franci,
franci.
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repede prin
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Abonamentele
mandate postate.

Domnii cari se vor abona din nou, aS binevoiescă 
srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Adrmmstrațmiwa „Oazetei TraFisihmmei“.
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„ Gazeta Transilvanieia cu numeral â 10 fii. se vinde
ia librăria Nie. I. Crarcu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


