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0 isbândă a Cehiior.
Ceea-ce s’a petrecut Vineri pănă 

la miecjul nopții în camera deputa- 
tilor din Viena a făcut cea mai adencă 
impresiune în cercurile politice din 
Austria și nu mai puțin în cele din 
Ungaria, ne mai vorbind de străi
nătate.

Deși se scia, ca Cehii erau de
ciși a continua obstrucțiuDea și a 
purta tbte consecențele ei, a surprins 
totuși faptul, că acesta obstrucțiune 
a fost în stare să zădărnicescă mai 
curând decât în douăzeci și patru 
de bre măsurile, ce le luase guver
nul în înțelegere cu partidele din 
drepta și stânga, „doritbre“ de a res
tabili urdinea în parlament.

Numai Vineri la amiacjl se sta
bilise într’o conferență a guvernului 
cu căpeteniile acestor partide, pla
nul, după care aveau se combată și 
se paraliseze obstrucțiunea cehică. 
In sera acelei cjile, când avea sâ fiă 
pus în lucrare, Cehii înțeleseră in- 
tențiunea și de-odată schimbară tac
tica făcând obstrucțiune lărmuitore, 
ca sâ împiedece prin sgomotul asur- 
ditor de a-se realisa planul de bătaie 
urzit contra lor.

Despre decursul acestei ședințe, 
în care Cehii au dovedit, că sciu 
să și întrecă pe Germani în metoda 
de obstrucțiune — aducem amănunte 
mai jos. Concertul asurditor, ce l’au 
aranjat pentru validitatea ei, lovind 
în pupitre, fluerând și îutrebuințând 
tot felul de instrumente de copii ca 
trîmbițe, armonice, fluere, scârțiitbre, 
capace de castrone etc. și care a 
durat peste cinci bre, s’a terminat 
de-odată prin anunțarea închiderii 
sesiunei de cătră ministru-președinte. 
De done ori d-1 Koerber a alergat 
în acest interval la Schonbrunn la 
împăratul și înainte de miedul-nopții 
l’a sculat din somn, cerându-i să 
subscrie decretul de încheiere a se
siunei parlamentului.

Cei din stânga germană sunt 
fbrte superați pe Koerber și pe gu
vern pentru-că s’a grăbit cu închi

derea sesiunei înainte de-a fi dat 
ocasiune partidelor aliate se ducă 
lupta pănă la sfîrșit în contra ob- 
strucțiunei, încercând a-o înfrânge 
prin obosire, și astfel a ușurat is- 
banda ei.

Se c|ice, că tot membrii influenți 
din partidele dreptei, și mai ales cei 
din clubul aristocraților boemi, au 
sfătuit pe guvern de a cere Majes- 
tățiiSale închiderea sesiunei. In ori-ce 
cas de astă-dată a învins de fapt 
obstrucțiunea cehă îndată la prima 
încercare îndreptată contra ei. Și 
cum-că în Boemia se interpretâză 
astfel închiderea sesiunei provocată 
de obstrucțiunea Cehilor tineri o do- 
vedesce faptul, că acolo se aranjază 
acum sărbărl ale victoriei lor.

Resultatul dobândit este înse 
numai negativ. Și Cehii au dat la 
rândul lor o probă, că în Austria 
nu se pote guverna nici contra lor, 
nu cel puțin pe cale parlamentară. 
Decă însă este adevărat, ce se afirmă 
că ar fi $is Dr. Herold la o adunare 
din capitala Moraviei, că „noi Cehii 
facem musică și după acâsta musică 
trebue se se jbce“, atunci el a es- 
primat o dorință firescă a Cehilor, 
care înse nu se potrivesce cu reali
tatea situațiunei actuale.

Pănă ce să ajungă lucrurile aici, 
adecă să se realiseze aspirațiunile de 
a înființa un regat boem de sine stă
tător, mai sunt încă multe fase de 
lupte crâncene, prin cari ar trebui 
să trecă Austria.

De-ocamdată desvoltarea internă 
în Austria a luat un alt curs des
pre care nimeni nu pote sci încă- 
trău va duce: la absolutism, larevi- 
suirea constituției, ori la federalism ?

Ungurii și evenimentele din Aus
tria. Celea oe se petrec în Austria, îi în- 
grijesce pe Unguri în mare măsură. „Bud. 
HirlapU una din cele mai răspândite foi 
maghiare, ocupându-se de memorabila șe
dință de Vineri a „Reichsrath4l-ului, cH°e : 
„Pentru noi Maghiarii evenimentul nu e 
surprindâtor. De mult l’am vS<jut venind 
și l’am așteptat. Catastrofa însă totuși nu ne 

află pregătiți. Nu suntem destul de ian și de 
solidari... In raporturile cu Austria nouă 
ne dă direcțiune egemonia germană, sâu 
cehă. Care e mai bună? Nici una! Care e 
m»i rea? Cu greu ai putâ s’o spui?... 
Egemonia germană în Austria, după cum 
se presentă ea adl, pregătesce reîncorpora- 
rea Austriei la Germania, de oare în 1886 
s’a despărțit norocos. Curentul acesta ger
man nu vrâ, ca în calea lui cuceritâre, să 
se oprâscă la Pojun, ci tinde spre Orient 
pănă la Marea-Nâgră. Egemonia cehă este 
oel mai puternic bastion și al Austriei și 
al Ungariei față de imperiul german, ou 
care suntem acum în alianță cine scie pănă 
când; dâr ca acâstă egemoniă să ne crâscă 
peste cap, noi nu dorim. Praga e mai de
parte de Budapesta ca Viena, și Berlinul e 
mai departe, decât Praga. Asta e un no
roc44. .. .

La alt loc aceeași foiă clise, că crisa 
austriacă va pricinui și o crisă constituțio
nală în Ungaria, într’un timp când și țăra și 
poporațiunea înătă în datorii pănă în grumazi, 
când bântue cârta confesională etc.

Quota. Comisiunea financiară a die
tei ungare a desbătut alaltăerl proiectul de 
lege al cvotei pe dece ani. Cu ocasia acâsta 
ministru-președinte Szell a ținut un discurs 
remarcabil, în care a declarat între altele, 
că dâcă în Austria nu se vadesbate și primi 
proiectul cvotei, nici în camera ungară nu 
va veni la ordinea cțilei. Chiar decă proieo- 
tul va fi desbătut și primit în dieta un
gară, el nu va fi înaintat spre sancționare, 
decât atunci, când parlamentul austriac va fi 
primit deja irite. proiectele pactului.

— D-1 Szell s’a eBtins și asupra rapor
turilor din Austria și a constatat, că con
stituționalismul și parlamentarismul austriao 
„e străbătut în tote direcțiunile de-o bolă 
grea44, că multe griji îi causâză guvernului 
unguresc aceste stări și că stă gata pentru 
tote eventualitățile-.

Procesul pentru Iancu. Cetim în 
„Tribuna14 dela 10 Iunie n.: Ni-se comu
nică faptul, că procesul intentat tinerilor 
universitari români Scurtu, Steer și Nova- 
covicl, pentru depunerea uuei cunune pe 
mormântul lui Iancu, va fi pertractat de 
nou la tribunalul regesc din Deva, în (țiua 

de 26 Iunie nou. Noua pertractare se ține 
în urma apelului făcut din partea acusa- 
ților.

închiderea sesiunii „Beîchsrath^ului,
„Ora a douăsprezecea11 despre care a 

vorbit ministru-președinte austriac cu oca
sia apelului, ce l’a adresat mai dâunăcjl la 
partide — a bătut într’adevâr Vineri spre 
Sâmbătă la 12 ore din ndpte. piua de 
Vineri a fost o cli grea de luptă. Se uni
seră partidele din stânga și partidele din 
drepta autiobstrucționiste, ca, formând o 
majoritate, sS-șI măsure sabia cu Cehii — 
dâr nu li-au succes. Dimpotrivă, resulta
tul acestei coalițiuni a fost iute și degrabă 
închiderea sesiunei „BsichsrathF-am. Vom 
arăta aici pe scurt, ce s’a întemplatîn <jiua 
de Vineri 8 Iunie, oare va remânâ memo
rabilă în analele parlamentului austriac.

Coalîțîunea antîobstrucționistă.

Vineri după amiacjl ministru Koerber 
a invitat pe 24 de membri ai partidelor, 
oarl voiau să „lucreze14, cum se cjice, la o 
conferență. Erau representate: partidele din 
stânga, marii proprietari constituționali, 
creștiuii-soeiall, Italienii, partida poporală 
și Românii. Conferență a durat trei ore. 
S’a ales din sînul ei un comitet de 10 cu 
problema, oa din cas în oas să se sfătu- 
âscă asupra mijlocelor de a desarma ob- 
struoțiunea. S’a mai decis, ca partidele coa- 
liațiunei sâ nisuâscă din tâte puterile a vota 
provisoriul de budget și proiectele de stat 
cele mai urgente. La cas de nevoiă, să se 
țină și noptea ședințe și președinții parti
delor să se îngrijâscă despre participarea 
la cameră a membrilor în număr sufîoient, 
ca parlamentul să fiă tot-dăuna capabil a 
aduce hotărîre.

Începutul obstrucțiune!.

Ședința „Reiehsrathu-ului s’a deschis 
la r’/j.bre. Deputății într’aeeea vorbeau între 
sine despre ceva primejdios, și că se pre
gătesce o mare furtună.

După deschiderea ședinței s’a început 
obstrucțiunea așa disă blândă, prin cetirea 
numărului nesfirșit al patițiunilor. Cetirea 
a durat pănă după ora 5, când capii parti
delor nouei coalițiuni părăsiră sala și se 
adunară în conferență. Reîntrâud cam pe la 
6 ore, președintele Fuchs face cunoscut, că 
întrerupe cetirea petițiunilor și vtâ. să în
chidă ședința, mai întâifl însă dă cuvântul 
ministrului de agricultură să răspundă unei 
interpelări.

FOILETONUL „GAZ. TRANS44.

Din memoriile Regelui Carol.
In nu merii trecuți vecjurăm in

troducerea, ce-o face Sidney Whit
man la traducerea englesă a memo
riilor Regelui Carol. Astăc}! dăm loc 
următârei recensiunî a cjiarului ,,Neue 
Freie Presse1 relativă la aceleași me
morii :

La Roma se află columna lui Traian, 
pe a cărei marmură sunt reproduse, oa în
tr’un abecedar militar ilustrat, răsboiele 
marelui căpitan și creator din Dacia. Timp 
de 167 de ani au stat Romanii pe terito 
riul României de adl: Daoii au dat armatei 
romane generali și Cesari, pănă ce Aure
lian (274 d. Chr.) părăsi țâra în fața năvă- 
lirei Goților și distruse podurile de peste 
Dunăre. După domnia romauă veni chaosul 
migrațiunei poporelor răsboinice barbare; 
printre tote luptele distrugătore poporul 
românesc s’a menținut oa prin minune în

tr’o țâră neapărată, sub dominațiune tur- 
câseă, înghesuit între Greci și Slavi, mo
lestat de Unguri, Poloni și Turol, apărân- 
du-se vitejesce contra anexărei de cătră 
Rusia, păzindu-șl și păstrându-șl naționali
tatea latină.

Timp de secole poporului i-a lipsit 
gloria armelor; atunci Prințul de Hohen- 
zollern, sosit acum 33 de ani spre a domui 
peste Prinoipatele-Unite ale Valachiei și 
Moldovei sub suzeranitatea turcâscă, oreiâ 
o armată și cuceri țerei independența și 
șie șl corona regală, după-oe conduse ar
mata sa și oea rusâscă din victoria în vie- 
toriă. Dâr țâra liberată întinerise, grația 
largului curent de cultură apusană; deve
nise, mulțumită tuturor mijlocelor de cul
tură spirituală și materială, un stat în
floritor.

Să ne reamintim, că d’abia la 1861 
s’a desființat robia, că prin secularisarea 
mănăstirilor și exproprieri parțiale s’a creat 
o clasă țărfineseă liberă, că prin instituirea 
unor domenii-model și încuragiarea esploa- 
tărei minelor, prin construirea unor căi de 

oomunicațiă țâra a fost încorporată în co- 
merciul de esport! Când Prințul a sosit în 
țâră, România nu poseda atâția kilometri 
de șosele, cât posede adl de căi ferate (3000 
kilometri); s’au făcut școli de tâte gradele ; 
ingineri români _ au săvârșit admirabilele 
construcțiunl ale podului de peste Dunăre 
și porturilor; vapâre românescl scurtâză cu 
24 de ore drumul spre Egipt și Indii! O 
armată, pe timp de pace de 42.000, în râs- 
boifi 235,000 omeni, apără țâra, care este 
acjl cea mai cultă a Orientului și o garan
ția a păcei.

Tote acestea sunt în mare parte opera 
și meritul Regelui cu calități de râsboinic, 
înțelept și cu însușiri rari, care a lucrat 
cu răbdare, stăruință și devotament la crea
rea României, unul din pionerii cei mai fe
riciți ai civilisațiunei. El pote privi cu sa
tisfacția opera vieței Sale, sS-șI reamintâscă 
cu bucuriă tote greutățile oe a întâmpinat 
și învins, și de aceea presintă Memoriile 
sale*) publicului, care pâte urmări astfel

„Din viața Regelui Carol al României11. No- 

creațiunea lucrurilor. Am ajuns la volumul 
a.l patru-lea, care conține o serie de păreri 
intime ale personagiilor istorice, ale împă
raților Francisc Iosif și Wilhelm, ale mi
niștrilor Andrassy și Bismarck, ale Prin
cipelui de coronă Friederich Wilhelm și 
ale altora.

Armele se odihnesc, clilele dela Plevna 
și dela asaltul redutei Gri vița au trecut. 
Acum e vorba să se adune fructele victo
riilor, dâr aoi se schimbă situația: Rusia 
nu ține semă de credinciosul ajutor al Ro
mânilor pe timp de nevoiă, înoheie la San- 
Stefano un tratat preliminar de pace cu 
Turcia și oere României cedarea Basara
biei; ea devine mândră, împuitore, ame
nință cu desarmarea, adună trupe în Ro
mânia. Amicul a devenit un inimic ame
nințător și representantul e râu primit în 
Palatul de iârnă.

Atunci principele Carol lucrâză la tote 
Curțile și Memoriile sale o dovedesc. Pier-

tele unui martor ocular. Volumul IV. Stutt.gard, 
1903. Cotta.
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Planuri zădărnicite.

Antiobstrucționiștil făcură un fel de 
complot oontra Cehilor. Planul lor era, ca 
în timpul când ședința se închide de ordi
nar, să-i surprindă pe Cehi eu propunerea 
închiderei ședinței în aparență, cu scop, 
firesce, de a face pe Cehi să părăsâscă ca
mera și apoi fără ei să încâpă dezbaterea 
modificării legii industriale. Toți membrii 
partidelor antiobstrucționiste primiră avizul 
să nu se depărteze, dâr pe cât se pote să 
fiă tot-dâuna mai puțini în sală.

Planul ar fi reușit, decă nu se întâm
pla următorul cas: Un deputat german s’a 
dus la telefon și a telefonat nevestei sale, 
să nu-1 aștepte ou cina, căci la cameră se 
vor întâmpla lucruri mari: Cehii vor fitrom- 
fațl. In odăița veoină se afla un deputat 
ceh, care încă voia să vorbescă cu cine-va 
și în timp ce aștepta se-i vină rândul, aufii, 
prin păretele de scândură, tot ce a telefo
nat deputatul german. Cehul grăbi îndată 
să vestâscă pe ai să-i despre ceea-ce se 
pregătesc*. Urmarea a fost, că cu tâte-că 
ședința fu declarată de închisă, nici un 
CQh nu s’a depărtat din sală, afară de 2—3, 
cari cu birjile au mers în oraș se târguâscă 
tot felul de instrumente și jucării de oopii 
cu care se pâtă înscena ceea-ce rar se mai 
pomenesce în vre-un parlament. La 7 */2 
toți deputății Cehi erau bine înarmați și 
organisațl în trei grupuri de câte 14, pen
tru a putâ aranja cu succes scandalul.

Obsti'ucțîunea sgomotosă.

Pela 7 3/4 președintele declară, că vrâ 
să închidă ședința. Atunci deputatul ger
man Zollinger a propus, să se încâpă des- 
baterea legii industriale. S’au ridicat în
dată Cehu Kramars, Horica și Brzorad și 
au protestat contra propunerii. Președintele 
dise, că va întreba camera. — Atunci Cehii 
făcură un sgomot uriaș. De pe băncile lor 
tablele meselor sbtirară la moment din loc 
și se începu un tărăboi!! infernal, cum nu 
se pote închipui. Tonul oe-1 dădeau dife
ritele instrumente, nuanțarea lor, sunetul 
tobelor, trîmbițelor, fluerelor, castrânelor 
și a câte și mai câte obiecte, făcea să 
te oreql în alte regiuni mai „profunde". 
De-odată totul înoetâză și adâncă liniște 
se face. Erau oeasurile’8 */2 și Cehii păreau 
obosiți. Președintele fu ispitit chiar să spună, 
oă acum desbaterea se pote continua. Dâr 
n’a scăpat bine vorba și Cehii aducând 
două iam-tam-MTl uriașe, începură să le bată. 
După aoâsta oântară în cor mai întâii! 
„Kde domov mîiju, apoi alte cântece națio
nale cehice.

Unora din Cehi le trăsni prin minte 
să mârgă în bucătăria suterană, unde cu 
vorbe bune și eu bacșișuri grase au împru
mutat dela bucătăresă tote aooperementele 
de tinichea, cu care reîntrând în sală, fă
cură sgomot infernal. Cătră 9 ore se lăți 
vestea, că 2—3 Cehi s’au dus cu birjile în 
oraș să închirieze dela musica cehă tdte 
instrumentele de suflat, cornul de venătore, 
bombardonul și trîmbița cea mare. Urmă 
apoi alt ohipde „petrecaniă1*. După 9 ore. 
ca la comandă, toți deputății cehi strigară: 
Ho ho-ho 1, apoi Ha liaJm 1 Ei erau bine or
ganisațl, căci tot câte 14 inși aveau rolul 
de-a face „șari-variu timp de ]/2 oră.

Koerber ia împeratul.

La 9 */2 ministru-președinte s’a dus la 
palat și a întrebat, dâcă Majestatea Sa pote 
să-l primâscă? I-s’a dat intrare și a con
vorbit cu împăratul timp de 3 sferturi de 
ceas. Koerber se reîntorse apoi la cameră 
și grăbi în sala oonsiliilor de miniștri. La 

derea Basarabiei e inevitabilă, dâr atitudi
nea Principelui pe timp de răsboifi și pace 
i-a cucerit stima lumei și tatăl său Carol 
Anton din Sigmaringen, necontenit în re- 
lațiune cu Curțile și în același timp un ra
portor consoiențios, îl pote asigura, că îm
păratul Erancisc Iosif s’a esprimat forte 
lăudabil despre Principele României. Cu 
cât Rusia e mai nerecunosoătore față cu 
România, cu atât mai calde devin relațiu- 
nile cu Austria și Principele observă ou 
satisfacțiă: „Neue Freie Presseu e cu totul 
de partea României1*; Brătianu a fost pri
mit forte bine la Viena, fârte reservat de 
cătră Bismarck. La Petersburg s’a obser
vat acâsta și Gorciacow a dis, că atitudinea 
Austriei a înoeput a deveni dubiosă, căci 
pare a întinde României mâna.

Când lucrurile luară astfel o înfăți
șare seriosă, Bismarck intervine energic și 
propune Congresul din Berlin pentru resol- 
varea cestiunilor orientale. Acolo se hotă- 
resce sortea Europei, într’acolo se duc Bră
tianu și Kogălniceanu. Ei referă: „Bismarck 
e stăpânul absolut al situației*1. Sub con- 

93/4 se ținu un oonsiliu de miniștri, discu
tând asupra situațiunei. Prin culoarele ca
merei se svonia atunci, că parlamentul va 
fi disolvat. Intr’aceea obstrucția oontinua 
în cameră.

Incăerare.
De-odată se face un sgomot mare. 

Un deputat creștin-social și un deputat ceh 
s’au încăerat, pentru-oă cel dintâiu a dis 
vorbe vătămătore la adresa Cehilor. Depu
tatul oeh a însgărdat de grumazi pe creș- 
tinul-social, er acesta a început să-l trao- 
tez« cu pumnii. Curând ÎDsă au fost des
părți ți.

Somn „parlamentar11.

Erau orele ll1f2> când o mare agita- 
țiă cuprinse camera. Se lăți vestea, că 
Koerber merge de nou la împăratul. După 
acâsta urmă un stadiu de obosâlă. Prin co- 
ridore au fost așefiate sofe și scaune cu bră- 
țare, pe cari se răsturnară o parte din de- 
putațl. Unii din ei s’au aranjat astfel pen
tru noptea întrâgă. Mulțl și-au desbrăcat 
pardesiurile, ba unii și-au dat jos și papu
cii. Era o adevărată tabără de nâpte. In 
sală aerul înădușitor sili pe deputațl să-și 
desfaoă jiletoele și gulerele dela oămașă, 
cei mai bătrâni se cufundară în somn adânc 
din oare nu-i putâ trezi nici sgomotul in
fernal produs de obstrucționiștl.

Itâiedul nopții.

Pe oând ministru-președinte Koerber 
se pregătea să mârgă a doua oră la palat, 
Cehii nu încetau cu sgomotul infernal. Erau 
neobosiți în a bate tobele, a trîmbița și a 
fluera. Sgomotul înoetâ de odată. Liniște 
mormentală se făcu și toți așteptau curioși 
se vadă, ce are să urmeze. Atunci deputa
tul Dolezal ridică sus tam-tam-u\ și cu în
cordarea tuturor puterilor îl lovi de 12 ori, în 
semn că ora 12 a sunat.

,,in numele împeratului11.

Punct la ora 1 ’/2 întră în sala desba- 
terilor ministru-președinte Koerber, urmat 
cu pași sărbătoresol de ceilalți miniștri. 
Sala începu să fiă inundată de deputațl. 
Cei cari durmiră pe coridor, s’au speriat 
și unii fără gulere, alții fără cravate, des- 
oheiațl și într’o stare de plâns, apar și ei 
în sală.

Președintele spune, oă ministru-preșe
dinte vrâ să vorbâscă. Comunicarea acesta 
au respectat’o și obstrucționiștii. Atunci 
ministru Koerber, în mijlocul unei profunde 
tăceri, dise: „Zn numele și din însărcinarea 
Majestății Sale, declar sesiunea „Reichsrath- 
ului de închisă^.

Urmară câte-va clipe de tăcere apoi 
ârășl un sgomot asurditor și la fine se îm- 
prăștiară care înoătrău.

Politica Rusiei în Balcani.
țliarul fruntaș rusesc „Novosti“ a 

publicat cjilele aceste un important 
articol privitor la politica Rusiei în 
peninsula Balcanică. „Novosti11 șî-a 
luat de basă declarațiunile contelui 
Goluchowski în sesiunea din urmă a 
delegațiunilor. In articulul acesta se 
arată noua orientare a politicei ru
sesc! și se esplică pentru-ce Rusia 
trăesce în bună înțelegere cu Aus-1 
tria. Fiind dâr cestiunea de mare 
importanță, dăm în resumat cuprin
sul articolului:

ducerea sa, Congresul hotăresce : „Indepen
dența României se recunosce numai cu 
condiția, ca Evreii să fie emancipați, ca 
Basarabia să fiă cedată Rusiei, în schimb 
România capătă gurile Dunărei cu insula 
Șerpilor și Dobrogea pănă la linia Silistra- 
Mangalia“. Delegații români sunt invitați, 
ca și mai înainte representanții Greciei, în 
fața congresului, care ascultă explicațiile și 
obiecțiunile lor și primesce memorandul lor. 
Tratatul din Berlin se ratifică, România 
trebue să se supue: „Luptele ce au susți
nut România în ultimele luni și are să mai 
susție, sunt incomparabil mai seriose decât 
cele dela Plevna și Vidin, și a eși din ele 
victorios va fi mai onorător pentru țâra 
mea, deoât laurii culeși pe câmpiile Bulga
riei. E trist și adânc umilitor de a subor
dona independența nost.ră, câștigată pe câm
pul răsboiului, cedărei Basarabiei, și trebue 
multă răbdare și moderațiune spre a ac
cepta acesta liniștit. Vom arăta însă mari
lor Puteri, că seim să ieșim cu onore și din 
situația cea mai rea“.

Intrega activitate națională trebue să

După-ce arată, că politica esternă a 
Austro-Ungariei se basâză mai ales pe re- 
lațiunile cu tripla alianță și ou Rusia, 
spune „ZZbwsfi", că a trecut timpul, când 
o eșire din Mediterana a avut o mare im
portanță pentru Rusia și oând Peninsula- 
balcanică presenta atâtea puncte de atrac- 
țiune pentru imperiul rusesc. AdI în fața 
Rusiei stau alte cestiunl mai importante și 
sunt fapte împlinite, oarl nu se mai pot 
schimba.

Schimbările istorice — d'06 — s’an 
îndeplinit în contra voinței Rusiei și Rusia 
nu putea să părăsâsoă rolul dificil, ce i-l’a 
creat în China fundarea de colonii ger
mane. începutul acestor evenimente coin- 
cidâză cu începutul domniei împăratului 
Nicolae II, âr pentru a proceda liniștit și 
evolutiv în estremul Orient, Rusia trebue să 
se asigure față ou orl-oe eventualități în Pe- 
ninsula-balcanică. Acest soop a fost ajuns 
prin convențiunea din 1897. — „Novost.i“ 
oontinuă apoi așa :

„Pentru-ce s’a făcut convențiunea din 
1897 ? Esclusiv numai pentru menținerea 
statului quo în Peninsula balcanică. Oe în- 
sâmnă aoest statu-quo? Acâsta e situațiu- 
nea, care a domnit în Peninsula-balcanică 
la încheierea eonvențiunei. S’a schimbat 
âre de atuucl înoâce acâstăsituațiune ? Nu, 
pentru-oă statele baloanice și-au menținut 
teritoriile și stăpânirea lor de mai înainte. 
Acei publiciști, CRrl nu aprobă convențiu
nea din anul 1897, pretind, oă venirea lui 
Milan în Serbia și numirea sa de șef-co- 
mandant presintă dela sine o violare a 
statului-quo. Dâr aoesta nu e adevărat. 
Politica actuală a Serbiei a început încă 
din anul 1894.

„Contrarii oonvențiunei, mai spun în
tre altele : Dâcă convențiunea n’ar fi fost 
încheiată, decât numai în soop de neames
tec, atunci acâsta ar fi absolut de prisos, 
de6re-oe Rusia ar fi putut urmări o poli
tică de neamestec și fără convențiunl. Dâr 
simultan ou un amestec cu forța mai asistă 
un altul, oare se resimte în bine-faoerile 
arătate unui stat. Astfel de servioii am 
adus noi de repețite-ori Serbiei, Bulgariei 
și Greciei. Fără cooperarea rusâscă, repre- 
sentațiunile Serbiei la Constantino pol în fa
vorul Sârbilor din Macedonia n’ar fi avut 
nici un sucoes. Cooperarea Rusiei pentru 
terminarea răsboiului turco-grec e cunoscută 
de toți. In ce privesce Bulgaria, misiunea 
d-lui Kobeko, oălătoria ministrului de răs- 
boiii bulgar Paprikow în Rusia, precum și 
multe alte fapte, arată, că Rusia e bine- 
voitore Bulgariei. Contele Goluchowski a 
numit politica rusâscă oinstită și leală. Con
tele a vorbit adevărul. Prin faptul, oă di
plomația rusâscă ajută pe Bulgaria cu sfat 
și fapt și cu voința Austro-Ungariei și în de
plin acord cu acest imperiu, ea nu dă motive 
de neînțelegeri și de bănuell. Să ne gân
dim la furtunosul și greul timp din anul 
80, când Rusia din causa Bulgariei era 
amenințată aprâpe de un răsboiîi cu Aus- 
tro-Ungaria și tripla alianță. Rusia pierduse 

se conceutreze acum asupra datoriilor eco
nomice și politice din Dobrogea. Principele 
urmăre8ce cu interesul cel mai amical ocu
parea Bosniei, resistența neașteptată, situa
ția cea grea, răscâla și face observațiile 
următore: „Austro-Ungaria șl-a creat, prin 
intrarea sa grăbită în Bosnia, dificultăți 
militare și financiare. E inesplicabil cum o 
putere, oare e vecină cu acâstă țâră de 
sute de ani, nu a cunoscut disposițiile și 
împrejurările ce domneau acolo. Ocupațiu- 
nea nu trebuia să fie decât o menire cul
turală și paclnică. Acum nu se mai pâte 
merge înapoi; trebue să se îndrepteze gre
șelile relei aprețierl printr’o sumă de mij- 
loce ce nu corăspund cuscopul11. Sentimen
tul cel mai sincer al amiciției face pe Prin
țul să vorbescă astfel, căci Austria a fost 
cea dintâiQ, care s’a hotărît să trimită un 
ministru plenipotențiar la BucurescI în per
sona contelui Hoyos, care fusese în timpul 
din urmă ministru plenipotențiar la Was
hington.

fVa urma.) 

atunci influența în Bulgaria și supușii Ruși 
nu puteau călători prin Bulgaria fără a fi 
ofensițl și supraveghiați de polițiă. Noi nu 
avem nici un motiv de-a readuce astfel de îm
prejurări triste.

„Politica baloanică a Rușilor trebue 
să se acomodeze la interesele locale și reale. 
Interesele statelor balcanice nu cer de loc, ca 
.Rusia să trăescă în veclnică dușmănia cu 
Austro-Ungaria și astfel să se slăbâsoă însă-șl. 
E în avantagiul statelor balcanice, ca Rusia 
să se fortifice și să facă progrese în'politica 
universală. Numai o Rusiă tare și mare 
pote apăra statele balcanice în oașul unui 
real pericol.

„Nu trebue să mai uităm, că trei 
părți din. populațiunea Austro-Ungariei o 
constitueso Slavii și că popdrele austriaca 
salută convențiunea cu Rusia. De ce am 
respinge dela noi pe acești firesol amici ai 
noștri ?

,„E mai bine pentru noi să avem de-a 
face cu Austro-Ungaria amioă din anul 
1897, deoât cu Austro-Ungaria inimică din 
anul 80u.

resboit în pregătire.
In China se pregătesoe un răsboiîi 

sângeros. Tote soirile, ce soseso de acolo, 
presantă situațiunea, ca estrem de gravă. Așa 
numiții Boxeri adeoă liga palrioților Chinesl, 
au provocat în imperiul chinez un pericul, 
care în tot momentul pote turbura nu nu
mai pacea în China, oi și faimosul „con
cert european11.

Dâcă este adevărată, o telegramă, ce 
a primit’o din Tiencin agenția „Reuter“, 
atunci împărătesa văduvă s’a dat pe față 
pe partea Boxerilor. Telegrama numitei 
agenții spune, că a apărut un edict împă
rătesc în care se aduc laude Boxerilor și 
se desaprobă atitudinea acelor trupe chineze, 
cari au atacat și ucis pe Boxeri.

Numai în provincia Pecili numărul 
rusculaților trece peste 100,000. Boxerii 
au pus mâna pe linia ferată Peking-Tien- 
cin și au distrus 9 stațiuni. Comunicația 
între Peking și Tiencin a încetat. A sosit 
un raport la guvernul din Paris, după care 
vice-regele chines nu garantâză despre si
guranța străinilor. Din oausa aoesta repre- 
sentanții Franoiei au fost siliți să se refu
gieze din mai multe locuri.

țliarele din Londra sunt pline cu 
soirile cele mai alarmante. „Morning Post11 
dice, că partida palatului se retrage tot mai 
în interiorul imperiului, în urma căreia 
spaima și terorea cresce mereu, „Times* 
spune, oă situațiunea misionarilor devine 
din di în cji tot mai amenințată și că Pe- 
kingul bâjbăe acjl de refugiațl. Aceeași 
foiă spune, oă la 6 Iunie Boxerii au incen
diat și devastat biserica rusâscă din Tung- 
tingau.

In fața acestei situațiunl puterile sunt 
încă în stadiu de pregătire. Pănă "acum 
nici o urmă de amestec energic nu s’a dat. 
Puterile se mărginesc de-ocamdată a tri
mite Ja China corăbii nouă de răsboiîi și 
dau instrucțiuni representanților lor. Co
mandantul flotilei germane, ce ancoreză la 
Cifu, a primit ordin să trimită un detașa
ment la Tienoin și dimpreună cu amiralii 
celorlalte puteri se stabilâscă măsurile, oe 
ar fi de luat în apărarea europenilor. Re- 
presentantul Statelor Unite a primit însăr
cinarea să facă totul, ce găsesce necesar 
în apărarea cetățenilor americani, a averii 
lor, dâr să nu se oblige față eu nici un gu
vern străin.

Mai însemnat deoât tote va fi rolul, 
ce-1 vor juca Rusia și Anglia. Se apropie 
timpul, când aoeștl doi rivali vor trebui 
să stea pe teren chiar în estremul Orient, 
unde interesele lor se isbesc în capete în 
cel mai viu mod.

Cursurile administrative comunale.
In ședința de Vineri, 8 Iunie n. c. 

a comisiunei administrative a camerei un
gare s’a presentat proiectul de lege privi
tor la „cursurile de învățământ administrative 
comunale*. Prin acest proiect de lege, care 
pare a fi cu buouriă salutat de majorita
tea membrilor comisiei, se face primul pas 
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spre marea și grâua operă a reformei ad- 
ministrațiunei, oare de-atâtea-orl a fost dis
cutată în cameră și în pressa ungurâscă, 
fără a ee fi putut ajunge pănă acum la 
vre-nn resultat.

Prin proiectul de lege amintit are 
să se facă acum reforma primă, după oare 
succesiv vor urma și oelelalte reforme pănă 
când în urmă întrâgă administrară va fi 
schimbată. Șoviniștii unguri lâgă mari spe
ranțe de contemplata reformă, dedre-ce nu 
au niol o îndoâlă, că din punctul de ve
dere al „ideii de stat maghiar11 și al „na- 
ționalitățiloru ea va fi întocmită întru tote 
după gustul lor.

Disousiunile din ședința de Vineri a 
oomisiunei dietale administrative le-a înce
put Lud. Hollo, oare declară, că ideile cu
prinse în proieot le află bune, der totuși 
nu le pote primi, de-6re-ce în fruntea ad
ministrației unei comune trebue să fiă omeni 
ou calificațiune mai înaltă, „cari și din 
punct de vedere național să fiă cu totul 
de încredere11, bine dotați eto. Propune, 
ca să' se lase proieotul pănă la tom- 
nă și atunci să fiă desbătut de-odată 
cu oestiunea organisărei administrației oo- 
munale. — Ministrul-președinte Coloman 
Szell observă, că ori cum ar fi organismul 
comunal, e neîndoios, că vor trebui se stea 
în serviciu persone cu calificațiune mai 
mare oa ac}!. Nu doresce cursuri, cari stau 
pe un grad teoretic înalt, oi voesce omeni 
practici, căci de praxă este trebuință. Pro
iectul e urgent și ori cum ar fi organisa- 
rea administrației, acest proiect va fi co- 
răspuncfător ei. In fine proiectul a fost pri
mit atât în general, cât și la desbaterea pe 
paragraf! după anumite modificări neim
portante.

*
Etă și cuprinsul proiectului presentat 

de ministrul-președinte Szell și primit în 
■oomisiunea administrativă :

Iu înțelesul proieotului, cursul va dura 
numai un an și se vor deschide în diferi
tele părți ale țărei 8—10 cursuri. Taxa de 
înscriere va fi 40 cor. de personă. Cei mai 
•săraol vor fi scutiți de acâstă taxă, even
tual vor primi stipendii. In scopul acesta 
la fiă-care curs se vor pune la disposițiă 
•câte 3000 cor.

Obiectele cursului vor fi: In semestrul 
1: purtarea cărților funduare; Basele drep
tului comercial, de cambie și faliment. In 
semestrul II: Elementele dreptului finan- 
oiar și a doctrinei finanoiare. Honvetjimea, 
puterea armată, doctrina comptabilității de 
•stat, statistica și administrația comunală.

Mai mulți dintre membrii comisiunei 
administrative a camerei au făout obser
varea, că aoeste obieote de propunere ar 
fi prea multe și că ar trebuit să dureze 
■cursurile câte doi ani. Ministrul-președinte 
însă a stăruit să rămână cursul numai 
pe câte un an și dâcă se va dovedi, că e 
prea puțin, se va lungi pe doi ani. Spesele 
anuale ale fiă-cărui ours ar fi câte 10.000 
norone.

SOIRILE D1LEL
— 30 Main v.

Directorial fundațiunei Șuluțane 
•și-a început ședințele în Blașiîi Sâmbătă 
înainte de amlacjl sub presidiul Metropoli- 
tului. Afară de capitulariștl, au luat parte, 
spune „Unirea11, d-nii: George Pop, direct, 
de finanțe în Nyiregyhâza, Iuliu Bardoși, 
itisp. școl. pens., Iosif Pop, Ioan Mezei, 
Ales. Onaal și Andreii! Frâucu, jucjl de 
curiă în Budapesta, Leontin Pop, jude de 
tablă pens., Vasilie Hossu, jude de tablă 
în Clușitt, Bas. P. Hărșan, adv. Sibiiu., Dr. 
Ales. Pop, medic aroh. Blașiîi, Dr. Isid. 
Marcu secr. metrop. ca notar, și adv. arch. 
Dr. Iuliu Maniu. Dintre membrii Senatului 
au sosit d-nii : Patriciu Barbu, adv. în Re- 
.ghin, loan Simionaș preș. sedr. orf., Deva. 
Ședințele se continuă.

La Orăstiiî institutul româneso de 
credit și economii de-acolo „Ardeleana11 a 
cumpărat otelul „Szeohenyiu, o mare clădire 
aflătâre într’o stradă principală a orașului. 
Târgul s’a încheiat în săptămâna treoută. 
Prețul de cumpărare a fost 32.500 fi. Acâsta 

este a doua casă mare și la loo însemnat, 
oe o are „Ardeleana11 în Orăștiă.

Statutele reuniunei române de în
mormântare din Sibiiu au fost aprobate de 
ministeriul de interne și astfel reuniunea 
încurând îșl va pute începe activitatea.

Censură de advocat. D-l Dr. Ale- 
sandru Sirăvoiu, candidat de advocat în loc, 
a depus la finea săptămânei trecute cen- 
sura de advocat la universitatea din Buda
pesta.

Introducere. „Biserica și Șo61a“ din 
Arad publică în numărul mai nou actual 
episcopului Iosif Goldiș datat dela 30 Maifi 
o., prin care face ounoscut, că încuviin
țând și densul alegerea lui Vasilie Man- 
gra în postul da „președinte-vioar episco- 
pesc la consistorul eparohial din Oradea- 
mare, în cjiua de 30 Maiu l’a și introdus in 
funcțiune11.

Protopop onorar. D-l loan Pantea, 
paroch în Rîciu, pentru zelul și meritele 
sale desvoltate pe terenul biserioeso, a fost 
numit protopop onorar.

A sărit din vârful turnului. Ou 
ocasiunea nenorocirei întâmplate la ziderea 
bisericei române gr. or. din Tîrgoviște 
(corn. Aradului, protopopiatul Belințului), 
despre care și noi am scris la timpul său, 
s’a întâmplat un cas forte interesant, despre 
care raportâză „Bunul Econom11 urmă- 
torele: Ou prilejul nenorocirii, în vârful 
turnului, la înălțime de 18 metri, se afla 
un fecior de țăran român, care simțind, că 
turnul se olatină, șl-a dat avânt și a sărit, 
înainte de prăbușire, ajungând jos la o 
distanță de 6 metri dela basa clădirii. A 
căcjut însă așa de norooos, că afară de-o 
mică amețălă, nu i-s'a întâmplat nimic. Flă
căul era în opinci și a sărit strîngându-șl 
mânile la olaltă înaintea peptului, âr pi- 
ciorele ținendu-le oontrase sub pânteoe. 
Astfel a căcjut pe tălpi și în urmă pe cote, 
fiind cel mai norocos în tdtă nenorocirea.

Concertul filarmonic, despre care 
am anunțat, că se va da în 15 Iunie n., 
va ave următorul program: 1. Beethoven: 
Uvertura la tragedia „Coriolan11 de Oollin ; 
2. Mozart: Conoert (nr. 10) pentru două 
pianurl cu aoompaniare de orchestră: a) 
Allegro, b) Andante, c) Rondo (Allegro), 
de Carol Reinecke, esecutate de pianistele 
Elsa și Gretchen Krummel. 3. Haydn : 
Symphonia nr. 4 în D-dur: a) Adagio 
Presto), b) Andante, c) Menuetto (Alle
gretto și d) Finale (Vivace.)

Jubileul lui Guttenberg. In cjilele 
de 23 și 24 Iunie n. în tâte capitalele din 
lume se va sărbători aniversarea de 500 
ani dela nascerea lui Guttenberg, inventa
torul tipografiei. La Maienza (Mainz), orașul 
unde s’a născut marele inventator, s’au 
aranjat nisce sărbători oolosale, la cari dau 
oonoursul lor toți literații de frunte, aoa- 
demicianii și întrâga lume soiențifioă și ar
tistică. Serbările sunt puse sub patronagiul 
nobilimei germane, în fruntea oărora au 
pe primul primar al Maienzei. Aici s’a 
organisat și o esposițiă a artei tipografioe 
în care vor figura instrumentele primitive 
ale artei tipariului din timpul lui Gutten
berg, perfecționările aduse literilor mobile 
și mașinelor pănă în timpul de față. — 
Societatea tipografilor „Guttenberg11 din 
România a organisat și ea mari sărbărl în 
onârea nemuritorului inventator. In acest 
scop s’a constituit un comitet compus din 
mai mulți literațl și din delegații socie 
tăței tipografice. Printre literațl figurâză și 
d-l I. L. Caragiale. In sera de 23 Iunie 
se va organisa o serbare literară artistică 
în sala Ateneului, pentru care se va face 
apel la cei mai de frunte literațl și artiști 
să dea concursul lor acestei serate. Va 
apare un număr festiv al d arului „Gutten
berg11, la care vor colabora toți literații 
români. A doua cji se va ține un congres 
solemn al lucrătorilor tipografi și se va face 
o manifestațiă pe stradele Bucuresoilor. 
Sera se va da un banchet popular.

Ull Stipendiu. Dela Camera comer
cială și de industriă din loo primim urmă- 
torea încunosoințare: Ministrul ung. de 

oomerciu prin oircularul său cu data 14 
Maifi a. o. Nr. 29,737" publică concurs la 
un stipendiu pentru esoursiune sciențifică, 
care în anul acesta este de 1350 cor. La 
acest stipendiu pot reflecta tineri, cari au 
absolvat cu suooes vre-o academiă comer
cială din patriă seu vre-o șcâlă comercială 
superiâră. In rugare este a-se arăta branșa 
speoială, pe care vrâ să se aplioe potentul 
sâu studiile, ce vrâ să și-le continue. Să 
arate succesul practic de pănă aoum, cu- 
nosciuța de limbi, programa escursiunei 
soiențifice și timpul cât are se dureze aceea. 
Acei petențl, cari pe lângă absolvarea cu 
eminență a unei academii sâu școli oomer- 
oiale, pot arăta în branșa lor suooes bun 
și în praxă, precum și cunosoință de limbi, 
sunt preferiți. Stipendiatul este obligat a 
faoe raport ministrului de comerciîi despre 
escursiunea sa scientifioă. Reflectanții lo
cuitori în raionul camerei oomeroiale, anume 
din Brașov, Târnava mare, Sibiiu și Făgăraș, 
au a-șl înainta rugările provăcjute cu timbru 
de 1 cor., adresate ministrului de oomer- 
citi, numitei Camere pănă la 30 Iunie n.

Ca premii pentru șoolarl în genere, 
mai ales însă pentru elevi ai școlelor medii, 
este unul dintre cele mai potrivite pre
țiosul op „Caractere morale'1" de d-I Ioan 
Popea. Povețele numărose și eeem piele cât 
se pote de instructive și mișoătâre nu pot 
se eontribue, deoât la întărirea caracterului 
tinerimei. Atragem atențiunea celor inte
resați asupra acestui op potrivit de premii. 
Costă 1 fl. 25 or. (ou posta 1 fl. 30 cr.) 
Se pâte procura dela Tip. „A. Mureșianu“, 
Brașov..

Sinuciderea unui primar. Primarul 
orașului Dobșina, în oomitatul Gomor, s’a 
împușcat alaltăerl, fără a-se sci încă oausa 
sinuciderei sale. EI se numea Szontâg Băla, 
abia era de 35 ani și făcea parte din oea 
mai distinsă familiă maghiară din comitat. 
Sinucisul era necăsătorit.

Resboiul din Africa Sudică,.
Abia acum ese la ivelă, că în cele 

două săptămâni din urmă armata englesă 
a suferit pierderi mari.

Generalul Rundle a avut la Senekal 
40 de morți și 150 răniți", a fost silit să 
se retragă. Mai rău a pățit’o generalul 
Brabant, din a cărui armată Burii au prins 
2 ofițeri și 40 soldați, apoi la Frankfurt și 
Heillbron generalul bur Dewett l’a cons- 
strâns să se retragă. Generalul Warren, pe 
care încă l’au bătut Burii, era p’aoi să cadă 
prins. Tâte aceste dovedesc, oă în Oranje 
cel „pacifio&t11 Burii continuă cu succes 
lupta de guerilla, despre oare Roberts tace.

*
Detașamante de Buri continuă să cu- 

triere Nordostul statului Oranje. O telegra
mă din sorginte englesă spune, că trupele 
englese le întâlnim pretutindeni, într’un 
spațiu restrîns, îudreptându-se spre Beth- 
leem.

*
După informațiunile date de fostul 

inginer al minelor din Transvaal, Klimke, 
valârea aurului produs în cele 10 mine, 
cari erau în esploatare dela înoeputul răs- 
boiului pănă la sfîrșitul lui Aprilie, era de 
1.700.000 de fundl. “Cheltuelile de esploa
tare, afară de sumele confiscate de guvern, 
au fost de 630.000 de funcjl. Din acestea 
guvernul a plătit deja 470.000 de funcjl; 
restul îl datoresce societăților miniere. Suma 
luată de guvernul republioei sud-africane 
în contul firmelor englese pentru mine se 
ridică la 100.000 de fundl, ast-fel, că dato
ria totală a guvernului se urcă la 260.000 
de funcjl. Produsele minelor pe luna Maiîi 
sunt necunoscute.

*

piarele din Londra publică sensațio- 
nala soire, că autoritățile englese din Brin
disi au pus mâna pe depeșele guvernului 
bur oătră emisarii săi din Europa. Depe
șele au fost trimise Foreign-Officiului din 
Londra. Geanta cu depeșele trebuia trimisă 
la Neapole; la Aden însă, în loc ca ea să 
fiă remisă unui vapor german, geauta a 
fost predată curierului din India, care ve
nea din Bombay.

ScirI mărunte din România. — 
Se anunță, că A. S. R. Principesa de Ho- 
henzollern, augusta mamă a M. S. Regelui 
Carol se află greu bolnavă, și că din oausa 
aoâsta Regele, oare este forte îngrijat de 
soirile, ce le-a primit despre starea sănă
tății prinoesei-mame, va pleca la Sigma
ringen.

— M. S. Regina a dispus, ca elevii 
distinși ai conservatorului să ia parte de 
două-orl pe an la audițiunile musioale, ce 
se vor da la Palat.

— Detașamentul din Tecuciu, care a 
distrus fooarele de lăcuste din Caprioiora 
și Buhoiara, a recunosout și focarul Cerbii 
pe care îl distruge aotualmente.

— D. Take Ionesou, ministrul finan
țelor a sosit Vineri săra la Sinaia, îm
preună cu d-na Ionesou, venind dela Viena.

— „Sindicatul Ziariștilor din București* 
pregătesce pentru Sâmbătă sera și Dumi
necă, 3 și 4 Iunie, nisce sărbători populare 
în grădina Cismegiu, cum nu s’au mai vă- 
<jut niel-odată în Capitală. Vor fi cu aoăstă 
ocasiune petreoerl, la cari va pută să asiste 
întrâga populațiuae a Capitalei și cari vor 
lăsa cele mai frumâse amintiri.

— Ministerul instrucțiunei publice a 
hotărît, oă de aoi înainte toți autorii de 
cărți didactice, cari vor cere pentru acele 
cărți aprobarea ministerului, vor depune o 
taxă de 100 lei odată ou manuscrisul oărței, 
Acâstă taxă va servi la plata membrilor 
comisiunei însăroinate cu esaminarea lucră
rilor presentate.

— Sâmbătă a fost espulsat prin Giur
giu fotograful Fachiroff, din strada Domnei, 
amestecat în agitațiunile bulgăresel.

— Monumentul lui Tudor Vladimi- 
rescu, în orașul Tg.-Jiu, a fost terminat. 
Inaugurarea se va face în vara acâsta.

— S’a hotărît crearea unei clase nouă 
pentru medalia „Răsplata Muncei*, oare va 
fi destinată membrilor învățământului se
cundar.

0LT1ML SCIKI.
Viena, 11 Iunie. Situația politică 

e neschimbată. Probabil, că „Reichs- 
rath“-ul nu se va întruni decât 
la tomna. In Praga s’a ținut eri o 
conterență a Cehilor tineri, în care 
Dr. Herold a cjis: „Deputății cehi au 
aranjant alaltaerl în parlament o 
musică, după ale cărei tacturi trebue 
sS se jâce în Austria11.

Londra, 11 Iunie. „Daily Express11 
primesce din Shangai scirea, că li
nia ferată Peking Tiencin e restabi
lită de soldați streini. Indată-ce se 
va fi restabilit total, 10,000 soldați de 
tote naționalitățile vor fi trimiși se ocupe 
Pelting-ul. O trupă de Cazaci a fost 
atacată eri de Boxeri în apropiere 
de Tiencin. Cazacii au pușcat asu
pra lor și au omorît câți-va din 
Boxeri.

Tiencin, 11 Iunie. Mișcarea Bo
xerilor se estinde și în provincia Sarcl 
Vineri au sosit 111 soldați ai înari- 
nei francese. La Peking au plecat 
650 soldați englesi, 100 americani, 
40 italieni și 25 austro-ungarî. C’un 
alt tren au plecat 600 soldați ruși, 
japonesî și francesî.

Berlin, 11 Iunie. Oficiul german 
de esterne a primit din China sci
rea, că Chinesii au incendiat casa 
misiunei americane și casa clubului 
internațional din Pejho. Pe stradele 
Pekingului, soldații chinesi au insul
tat și bătut pe secretarul consula
tului belgian.

Literatură.
In institutul tipografio „Minerva“ diu 

Orăștie a apărut „începuturile diaristicei 
nostre“ (1789 —1795) de llarie Chendi. Con
ține 34 pag. 8°.

O § fii Si H 115.
JPesce scump. Cel mai frumos și mai 

scump pesce se cultivă în China. Mai pre
țios este o spețiă de păstrăv, din care un 
singur exemplar se vinde cu 1700 florini 
Pescele acesta e mic și pote fi acoperit cu 
un tăier.
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Dela „Tipografia A. Mureșiami“ 
tEisa ®B’aș®v, 

se pot procura urmâtorele cărți:

Scrieri școlare.
Istoria pedagogiei de V. Gr. Bor- 

govan O carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații de șc6!ă. Prețul 1 fi. 50 cr. 
(cu posta 1 fi. 60 cr.)

Istoria Biblică pentru folosul sca
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Ou per
misiunea superiorilor) Tipărită în 1898, 
Partea l (Testamentul vechiu) costă 25 cr., 
âr partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fîă-care.

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

Hla.nual catechetie pentru primii ani 
școlastici, ca îndreptar pentru catecheti, 
învățători și părinți, prelucrat de Basilic 
Raț'tv, fost profesor în seminariul din Blașiu 
și vicar la Făgăraș. Prețul 40 cr. (cu posta 
45 cr.)

„Invbtătura creștindscâ, s<iu Catechis- 
nml mare pentru tinerimea greco-cath 
Edițiunea III. (1898). Ou binecuvântarea 
episcopului de odinidră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag, format 8°, e legată solid 
și costă 80 cr. (cu posta 90 cr.)

Proprietar: Dr. Aurei Mursșiani/, 
Redactor responsabil: Qregoriu fâwar.

Cursul psețeâ Brașov.
Din 12 Iunie 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.— Vend.
Argint român. Cump. 18.80 Vând.
Napoleond’ori. Cump. 19.24 Vând.
--------------------- ------------------ !------
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SIEGEL-IMH'O'F in BRttNN.

—gsai Mostre gratis și franco. 'W Liferajie conform mostri se garanteză. ss- 
Avantagiile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, sunt mari.

V X s.

$

Cursul la bursa dira Viena.
Din 11 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................115.95
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.20
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 120.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint. 4l/2°/0 99.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.80 
Bonuri rurale ungare 40/0 .... 91.75 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii................... 4’8.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.75 
Renta de argint austr..........................97.95
Renta de hârtie austr............................ 97.75
Renta de aur austr...............................116.20
Dosuri din 1860................................. 134.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.50
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 713.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 708.— 
NapoleondorI...................................... 19.29
Mărci imperiale ..............................118.50
London vista..................................... 242.25
Paris vista.................................. 96.32'/2
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 97.45
Note italiene.......................................90.55

Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potâ face și reînoi 
ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.

Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 
ca sspedarea se li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se aboaeigă din nou s6 binevoiască a scrie adresa
lămurit și să arate și posta ultimă.
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4.32 10.30 5.34 11.22 sos.

Oșorhei
( !.'-h 5.30 12.25 6.43 9.30

4.50 10.42 5.45 pl. ’ i 80S. 8.36 5.04 . 9.15
6 19 12.16 7.14 9 sos. Rogh.-Hă,8.. . pl. a 7.15 3.30 7^4

7 33
7.55

10 50 6.- 10.23 Ghiriș 5.05 7.— 3.20
11.12 6-27 10.45 Turda 4.45 6.40 3.00

S i h î î u — CI i s n ă «S i e.

5.30 2.15 8 25 ol. Sibiiti s. 7.10 3.55 1°.9|
5.42 2.27 8.37 Selemb. „ 6.57 3.42 9.56,
6.06 2.51 9.13 s. Cisnăd pl. 6.36 3.21 9.35

Tren
3 22 

~b34
6 2()

7.27 1.32§ 8.3-
------12.41 i 7.4

mi ■ t Tren mixt
11.10 Sighiștvra . . . 9.51 5.32
11.40 Hașfaleti . . . 9.02 4.54
1.59 Odorheiti-sâcuesc. 7.15 3.-

8.35 5.10 9.15 Brașov
9.57 6.12 10.07 Râșnov

10 28 6.43 10.38 Zfirneștî

5.19
5.53
6.35
6 50
8.03
8.53

3.15
3.50
4.34
4.52
6.05
6.50

i

oele.însemnate în dreptajos;
merge trenul.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

pl.

sos.

9.12
8.52

3 25
2.25

12.55

9 50 7 24 Dej. . 6.48
10.49 8.30 Beciean 5 58
12.50 9.56 Bistrița 4.29]

Cliisiu — Kftlau

7.25
7.48
8.52
9.14
9.38
1.56

4.38
5.25
6.41
7.07 Dej

Zelau

• &

CtJ-

5.45
5.26
3.42 

. 3.57 
l 3,42 
10.45

929'
9.07
7.38
7.03

6.31
«00 12.05 7.21

4 37
7,28

9 40
12.25

4 36|| Atba- Sulia 
7.47| Ziatna .

7 22 11.01 6 16
5— 8.22 3 50

3 20l 9 05 
ț 7 08(12.43

3.15
6 37'1

Titnișora . 
M.-Rodn»

7 50 1.05
951

7 20j
3 324. Ol

Brașovă .
Prej merit .

Oovasna
C.-Oșorheiu .

de jos în sus. — Numeri

80S. 10.04
9.34
8.47

U • -
daco

UO — ,c
U. __ r-<

—C.

8.25
7.55
7.04
6 49
5.37
4.58

1.51
1.21

12.30
12.15
11.01
10,.22

6.48
6.10
5.0r
4 51
3.16
2.27

inouadratl | | ou iutii msi negr^


