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Actul dela palatul din Viena.
Mâne se va sfevîrși în palatul 

împărătesc din Viena un act, care 
intereseză de aprope întrăga mo- 
narchiă și care din partea oficială 
se semnaldză simplu cu cuvintele 
„depunerea jurământului solemnei 
de cătră Alteța Sa archiduceleFran- 
cisc Ferdinand44.

Tote deslușirile cu privire la 
acest act solemnei sunt date numai 
din parte oficiosă, și prin ele se 
constată, că solemnitatea din ces- 
tiune stă în strînsă legătură cu că
sătoria archiducelui Francisc Ferdi
nand, la care, după un an de c|ile, 
șT-a dat învoirea Majestatea Sa mo- 
narcliul nostru, înse numai sub anu
mite condițiunl. Alâsa inimei archi
ducelui, contesa Sofia Ohotek, ne- 
fiind descendentă dintr’o casă dom- 
nitore, seu cum se mai dice, din 
familiă „de rang egal44, archiducele 
nu pote încheia cu ea în sensul le
gilor casei împărătesei, decât numai 
o căsetoriă morganatică. O astfel 
de căsătoriă aduce cu sine, că soția 
nu împarte rangul, titlul și privile
giile soțului și asemenea și descen- 
denții din acâstă căsetoriă nu sunt 
părtași la ele.

Jurământul, ce va avâ se-1 de
pună mâne archiducele Francisc Fer
dinand, va conține așa-der recunos- 
cerea, că căsătoria, ce o încheiă, 
deși legală, este numai morganatică 
și că prin urmare va trebui se su- 
pdrte și se păzescă tote concesen- 
țele ei. Aceste vor fi, că în cas când 
va fi chemat la moștenirea tronului, 
soția sa nu va avâ rangul și drep
turile unei împerătese și regine și 
copiii săi nu vor fi archiducl și vor 
fi eschișî dela succesiunea la tron. 
Se mai asigură, că jurământul va 
conține la fine și un pasagiu, prin 
care archiducele Francisc Ferdinand 
depune vot solemnei, că nicl-odată 
nu va încerca a schimba legile ca
sei Habsburgilor.

Cum am amintit, deja înainte 
cu un an, archiducele s’a adresat la 
Majestatea Sa cu rugarea de a-i da 
învoirea, ca cap al familiei împără
tesei, pentru a lua în căsătoriă pe 
contesa Cliotek. Atunci mouarchul, 
se Jice, a conces nepotului său de 
a-șl repeta rugarea peste un an. Fă
când, cum a fiis monarchul, a și 
primit apoi permisiunea cerută. In 
timpul acesta s’au făcut la inițiativa 
Majestății Sale tote pregătirile pen- 
tru-ca să se pâtă realisa căsătoria, 
fără ca printr’asta să se altereze 
posiția de moștenitor presumptiv a 
archiducelui, care nu renunță din 
partea sa la nimic. In tâtă tăcerea 
s’a stabilit soluțiunea, în înțelegere, 
firesce, cu ambele guverne, austriac 
și unguresc, așa că mâne vor fi pre- 
sențl la actul din cestiune toți mi
niștrii austro-ungarl.

Nu s’a putut se nu se ridice și 
cu acâsta ocasiune din partea opo- 
siției maghiare obiecțiunl, cari tind 
a afla puncte de deosebire între Un
garia și Austria în Gestiunea acesta, 
cum ea a fost pusă. Se susține, că 
dreptul ungar nu cunosce căsătoriă 

morganetică. Mai departe se susține, 
că vechiul drept public ungar ne- 
cunoscând postulatul unei căsătorii 
de rang egal în Ungaria, copiii eșițl 
din căsătoria archiducelui Francisc 
Ferdinand cu contesa Ohotek vor fi 
capabili de succesiune.

De aceea vedem, că organul de 
frunte al ugroniștilor, ca și acela al 
lui Kossuth pretind, că prin depu
nerea jurământului din cestiune din 
partea archiducelui moștenitor pre
sumptiv se va schimba ordinea suc- 
cesiunei tronului, fiind-că după drep
tul public ungar n’ar avâ nici un 
înțeles, ca archiducele să renunțe la 
dreptul de succesiune al copiilor săi.

Ba unul dintre cj-iarele oposițio- 
nale sulevâză cestiunea, că, și după- 
ce se va face regularea căsătoriei 
în sensul intenționat, ce pâte fi când 
Francisc Ferdinand va ajunge însu-șl 
domnitor și când pâte Papa îl va 
deslega de jurământ, âr parlamentul 
se va folosi de dreptul său de a 
schimba legea? Unde este scris, în
trebă numitul organ, ca să nu fiă 
doi pretendențl la tron? Ce va fi, 
dâcă cel dintâiu va câștiga pe Slavi, 
al doilea pe Germani, sâu dâcă unul 
se va răzima pe Ungaria, celalalt 
pe Austria? — și așa mai departe.

Nu așa cugetă cei dela guvern. 
Ei c|ic, că conform artic. 2 dela 
1723 rege în Ungaria pote fi numai 
un archiduce austriac, seu care e 
descendent dintr’o căsătorie de rang 
egal. £lr în cașul de față descen
dență eventuali nu au acâsta cali
tate, nu pot să ajungă la tron. Ei 
mai citeză și cașuri precedente în 
casa împărătâscă de căsătoriă mor
ganatică, cari au fost recunoscute și 
în Ungaria.

Sunt luate dâr, cum se vede, 
tâte măsurile pentru a se duce la 
sfîrșit întențiunea Majestății Sale, 
care după atâtea lovituri ale sorții 
s’a condus în acâsta cestiune numai 
de considerațiunl curat umane și de 
îndemnul inimei sale binevoitore față 
cu nepotul său, care va fi chemat odi- 
nibră a-i urma la tron.

Căsetoriă moștenitorului de tron.
Totă pressa din monarebiă se ocupă 

de căsătoria moștenitorului de tron Fran
cisc Ferdinand cu contesa Sofia ChoteJc, fiica 
aristocratului boem Bohuslav Ohotek. Actul 
căsătoriei se va faoe în oastelul din .Reich
stadt, în locuința văduvei arohiducese Maria 
Teresia, într’una din primele cjile ale lunei 
viitore.

Archiducele mire are versta de 37 
ani, mirâsa 32 de ani. Unirea lor este re- 
sultatul iubirei sincere și curate și însuși 
actul solemn al oăsetoriei va fi lipsit de 
momente de drept public, va fi un simplu 
act de drept privat, la care vor asista nu
mai rudele mai de aprope ale mirilor.

Evident, că aici este vorba de o că
setoriă morganatică. Legea ungară nu cu
nosce o astfel de căsătoriă; în sensul legi
lor austriaoe însă esistă așa numitul matriomo- 
nium ad morganaticum, sub care se înțelege 
o căsătoriă, în care soția neegală în rang 
cu bărbatul și copii ei sunt eschișî din 

drepturile la rangul bărbatului, respective 
ale tatălui. Prin urmare contesa Sofia Cho- 
teli nu va fi nici odată domnitâre încoro
nată, âr copiii ei nu vor ave nici când ran
gul de archiducl. Titlul soției archiduoelui 
moștenitor va fi: soția moștenitorului de tron 
(Geniahlin des Kronprinzen), âr copiii năs- 
cuțl din acestă căsătoriă vor primi din cas 
în cas titluri deosebite după proprietățile 
ce li-se vor dărui.

*
Alaltăerl s’a dat următorul comunicat 

dela curtea din Viena:
„Joi în 28 Iunie n. la 12 ore din di, 

Alteța Sa Archiducele Francisc Ferdinand 
va face jurământ sărbătoresc în sala secretă 
a Senatului Ourțiiî. Dignitarii cei mai în- 
nalțl ai Curții, consilierii intimi și miniștri 
se vor aduna la lL3/4 6re> oa să fiă martori 
la acest act sărbătoresc. Oficerii militari 
se vor presenta în ținută de gală, fără în
semnele serviciului lor, dignitarii civili însă 
în mioă uniformă. Cordonele marilor cruol 
nu vor fi atârnate, doliul de curte nu se 
va depune44.

Mâne, adecă, archiducele moștenitor va 
depune jurământ, oă renunță cu privire la soția 
sa și la copiii născuți din căsătoria acăsta, la 
tăte acele drepturi, cari îi compet lui ca mem
bru al casei domnitore împărătesei resp. re- 
gesci.

*
Archiducele Francisc Ferdinand d’Este 

s’a născut la 18 Decemvrie 1863 în Graț 
și e fiiul cel mai în vârstă al archiducelui 
Carol Ludovic. In 1875 principele Francisc 
V de Modena l’a numit moștenitor al său 
și a primit numele și titlul d’Fste. In 1888 
a devenit major în regimentul de infante- 
riă 102, âr 1889 sub-colonel în același re
giment. In 1890 fu numit comandant al re
gimentului 9 de husari. In Februarie 1891 
a făcut o visită la curtea din Petersburg, 
âr la 1893 a făout o căletoriă mai lungă 
din care reîntorcându-se acasă, șl-a publi
cat impresiunile într’un op voluminos. Bolnă- 
vindu-se în 1895 a mers să caute o olimă 
mai blândă, în Egipet. Când s’a reîntors 
din Africa, a petrecut mai mult timp în 
Eozen (Tirol), unde șl-a recâștigat aprope 
pe deplin sănătatea.

In curând Majestatea Sa a dat archL 
ducelui loc în conducerea afacerilor armatei.

Contesa Sofia Chotelc s’a născut la 1 
Martie 1868 în Stuttgart ca fiică a contelui 
Bohuslav Ohotek și a soției acestuia năs
cută contesa Kinsky. Tatăl ei a murit în 
1896, mama în 1886.

Contesa Sofia Ohotek a primitînoasa 
părintâscă o educațiă frumdsă și a făcut 
studiile ou bravură. Se fiice, că în modul 
ei de viață iubesce fârte mult simplicitatea, 
nu-i plac petrecerile sociale și tot timpul 
și-l petrece cu musica și literatura, intere- 
sându-se de tot ce apare pe teren literar. 
Pe fața ei seoglindâză pururea seriositatea, 
purtarea îi este modestă și ouceresce repede 
simpatiile tuturor.

Archiducele Francisc Ferdinand i-afăcut 
prima dată cunoscințăîn castelul din Pojun, 
unde contesa petrecea ca damă de ourtea ar- 
ohiducesei Isabela, soția archiducelui- Fride- 
ric. Pe atunol nimeni nu avea ideiă de înclină
rile moștenitorului de tron, dâr fiind-că el 
a început să cerceteze adese-orl castelul, 
curând se lățisvonul despre gingașele-i sen
timente. In cercurile curții se vorbia, în
dată după acâsta, că archiducele s’a decis 
firm a lua pe contesa Ohotek în căsătoriă.

*

CâțI-va ani mai înainte archiducele 
s’a întâlnit ou contesa în Abbazia. Pe atunci 
se colporta scirea, oă Franciso Ferdinand 
va lua în căsătoriă pe văduva archiducesă 
Stefania. Scirea acâsta părea întemeiată 
prin visita, ce a făcut’o arohiduoele vădu
vei moștenitorului de tron decedat Rudolf, 
la vila ei din Abbazia. Aid se afla și con
tesa Ohotek. Afară șuera sirocoo, înăuntrul 
vilei societatea ojina. De-odată văduva ar
chiducesă întreba : „Unde se află liniștita 
năstră contesă* — „Unde, dâcă nu pe ve
randă?44 răspunse cam ironio mareșalul. 
„Când marea e turburată, contesa stă pe 
verandă44. — Toți înoepură să zîmbâscă și 
archiducesa a spus archiducelui, că ea în
săși i-a dat numele de „liniștita contesă44, 
fiind-că uneori stă âre întregi adâncită în 
sine și cea mai mare plăcere a contesei 
este, când pâte să admire vuetul furtunei, 
turburarea mării. La acâsta arohiducele 
Francisc Ferdinand privi spre verandă și 
văfiu acolo pe contesa Ohotek, stând ne
mișcată și adâncită în gânduri. Deschise 
încet ferâstra de cătră verandă și dise:

— Contesă, te bolnăvescl, stând afară 
pe acest vifor.

Contesa era atât de distrasă, încât 
n’a răspuns nimic. Archiducele eși pe ve
randă, unde se simțiau deja picurii de ploiă, 
și fiise :

— Contesă, sirocco aduce ploiă, vino 
înăuntru.

Contesa îl privi tăoută, ca și când ar 
fi fost trefiită din vis. Apoi îșl desbrăcâ 
mantaua ușoră și răspunse:

— O, nu Alteță! Sunt apărată. Su
blimitatea elementelor furibunde, mă face 
să-mi uit totul. Sublimă este agitarea mării, 
și compătimesc numai pe acei pescari săr
mani, cari pe o furtună ca asta sunt pe 
mare.

*
Ou acâsta s’ar fi înoheiat pe cât-va 

timp romanul archiducelui.
Monarchul voia să abată pe archiduce 

dela gândul căsătoriei cu contesa Ohotek. 
Inima archiducelui însă n’a cedat, și când 
odată Majestatea Sa l’ar fi făcut atent, că 
în calitate de viitor domnitor al monar- 
chiei are datoria să se căsătorâscă, moște- 
nitoru de tron a răspuns: .

— Voința mea nestrămutată'este, să 
iau de nevastă nu mai pe cine iubesc, și 
acăsta este contesa Chotelc.

— Și renunți la tron ?
— La nici un cas nu! Dâr n’a fiis 

însu-șl Majestatea Ta, că domnitorul voind 
să-și alâgă soțiă, nu trebue să-și bată oapul 
cu politioa și să urmeze șopta inimei.

Monarchul nu răspunse, dâr peste 
câte-va ore foia oficială a publicat hotă- 
rîrea împăratului ou privire la strămutarea 
archiducelui în Budweis, pe motiv de a-se 
perfecționa în servioiu. Archiducele a ră
mas surprins, dâr s’a supus și a mers în 
Budweis.

Și aici însă s’a întâlnit cu contesa 
Ohotek, care îșl visitase rudeniile, pe fa
milia Schwartzenberg, în castelul dinKruma, 
vecin cu Budweis. Scirea visitei a pătruns 
pănă la curte și atunci s’a răspâudit pri
mul svon despre boia archiduoelui, ce și-ar 
fi oontras’o în vila umedă. Tot atunci s’a 
vestit, oă arohiduoele trebue să abfiioă la 
tron și se mârgă în străinătate pentru a-se 
restaur^.

Archiducele s’a și dus, însă nici de
părtarea și timpul n’au fost în stare a 
stînge schînteia iubirei din inima lui.
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Notăm, că amănuntele acestea le dă 
cronicarul intim al celor ce se petrec la 
curte.

Rfisboitt în China.
Cu data de 25 Iunie s’au dat 

următdrele soiri mai însemnate des
pre evenimentele din China:

Vie na, 25 Iunie. Ultimele soiri so
site din China au alarmat forte mult cer
curile oficiale din Europa. Atitudinea os
tilă străinilor a prințului Tuan, distrugerea 
Tien-Cinului și ambasadelor, proporțiile în- 
spăimentătore, pe cart ie-a luat revolta 
Boxerilor și a trupelor regulate chinesescl, 
vor necesita nouă iran-porturi de trupe inter
naționale în China.

Cu tote, că caută să evite un răsboiti, 
față însă de complicitatea cu răsculații a 
Chinei oficiale și a situației est.rem de 
grave pentru străini, se dă ca sigur, că 
puterile vor adresa un ultimatum gzivermhii 
■din 'Peking,

Berlin, 25 Iunie.. „Lokalanzeiger** 
primesce din Petersburg următorele: „No- 
voje Vremjau publică o telegramă din’ Vla
divostok, fiicend, că situația în China se în- 
râutățesce în continuu. Răscola se estinde pe 
teritorii tot mai mari și acum se manifestă 
și in ținuturile sudice. Muncitorii din Slian 
ghai s’au pus în grevă ; corăbiile nu pot fi 
pornite, fiind-că nu sunt muncitori, cari să 
încarce mărfurile. Și aici răscola pote is- 
bucni în tot momentul.

Colonia, 25 Iunie. După informațiu- 
nile ^Gazetei de CoJoniau, cercurile ofioiale 
din Londra încep a fi serios îngrijite. Din 
Hongkong, Gifu, Shanghai și alte orașe chi
nes© sosesc soiri forte îngrijitore pentru 
sortea străinilor și se tem, că trupele euro
pene nu vor fi în stare a apăra pe Euro
peni. Din Calcutta se anunță, că în curând 
o armată de 10,000 va pleca din India în 
China.

Londra, 25 Iunie. Corespondentul 
din Cifu al lui „Daily Mail“ anunță urma- 
târele: Aud, că generalul Iansikai, guver- 
norul din Șantung, care are sub ‘comanda 
sa o trupă de 10,000 soldați înarmați cu 
pusol Mauser și cu tunuri Maxim, a primit 
în 15 1. c. ordinul, s£ plece cât mai curând 
la Peking.

Paris, 25 Iunie. Trupe din armata 
regulată chinesă în număr mare se găsesc 
la spatele portului Taku și amenință forțele 
europene, cari au ocupat forturile portului. 
Chinesii și-au îndreptat tunurile asupra ora
șului gata să începă bombardarea. •=

*
Despre periculul în care se află stră

inii din Peking se telegrafâză din Shanghai: 
Străinii din Peking trăiau încă Miercuri, 
însă dintre edificiile ambasadelor n’au ră
mas întregi, decât edifioiile ambasadelor: 
austro-ungară, belgiană și englesă. Tâte cele
lalte au fost nimicite prin incendiu. — Tot 
din Shanghai se anunță, că trupe Chinese 
au împresurat ambasadele, nu le-au atacat, 
dâr vor să înfrângă pe locuitorii lor prin 
fbme. Un Chines, care a părăsit Pekingul 
în 16 1. o. spune, că Boxerii au ucis pe 
principele imperial Sing și au dat foc păr
ților de sud ale orașului, adecă și cartierului 
străinilor. »

Din Paris se telegrafeză, că evenimen
tele din China preocupă tote cercurile po
litice și comerciale. împrejurarea, că din 
China soseso soiri forte oontraflicătore, ne
liniștesc© cerourile conducător©. Ministru 
de esterne Delcassă a declarat unui depu
tat: „Ași da 500,000 de franci, dăcă dela 
representantul nostru din Peking ași că
păta măcar un rend“.

SC1RLLE DI LEI.
14 (27) Iunie.

Esanienul de maturitate la șcâla 
comercială superioră română din loc s’a ter
minat atjl. S’a ținut sub presidiul d-lui proto- 
presbiter Vasile Voina, oa oomisar consistorial, 
și în presența d-lui director N. Putnoky, ca re- 
presentant al ministrului deginstrucțiune și 
a d-lui I. Fekete, direotor, ca representant 

al ministrului de comerciu. Admiși la esa
menul oral de maturitate au fost cu totul 
20 de inși dintre cari au fost declarați 
maturi cu forte bine 2 inși: Gr. Domilescu, 
E. Comșa; cu bine 6 inși: R. DâmboiH, A. 
Fătuleț, I. Goia, S. Negru, I Pop, I. Proca; 
maturi 10 inși: A. Bena, E. Cioran, F. Co- 
mane,seu, S. Damian, M. Motoc, T. Peștean, 
G. Preșmerean, Gr. Sândian, N. Sasu, G. 
Vasu. Avisat la em^ndarea esamenului din- 
tr’un obie'ot în Septemvre a fost unul, din 
2 obiecte asemenea unul.

Daruri generose pentru școlă și 
bisericii. Dintr’un raport, oe-1 primim din 
Ocna Deșului, publioăm pentru afil urmă- 
târele: „Atât diD vorbirea ținută de Mgn. 
D-n oanonio-prepos. loan Papiu cu ooasiu- 
nea înaugurărei nonei șcdle române din co
muna Ciocman, făcută în 12 Iunie n. c., cât 
și din informațiile, ce le-am câștigat dela 
conducătorii acelei comune, vin a vă împăr
tăși, că frumosa școlă din Ciocman, care 
a fost inaugurată și care constă din : sala 
de învățământ, două odăi și bucătăriă 
pentru învățător si e acoperită cu tinichea, 
precum și grădina, pe care s’a edifioat, 
este o jertfă adusă de fostul paroch și 
protopop al acestei comune, actualul cano
nic în Gherla loan llieș. Jertfa adusă de 
densul face cel puțin 3000 corone. Poporul 
a contribuit numai ou căratul materialului. 
Pot să constat cu asta ocasiune, că dela 
înființarea diecesei române gr. cat. a Gher
lei, Rev. D-n I. Ilieș 9 singurul canonic, care 
a adus așa frumosă jertfă pentru poporul, 
pe care l’a păstorit. Afară de acestea a 
mai dăruit același generos bărbat o gră
dină oficiului preoțesc și 62.000 cărămitjl 
arse spre folosul nouei biserici, oe are să se 
edifice. Am mai înțeles dela curatorul pri
mar, că D-l Br. Jozsilca, mare proprietar 
în aoea comună, a dăruit o grădină, oare 
e în nemijlocită apropiere de șcblă. Nu 
vrâu să laud, oăcl faptele vorbeso de sineu.

0 agresiune selbatică șovinistă s’a 
petrecut în Arad Duminecă săra la restau
rantul „Crucea albă“, Pe când la o masă 
petreceau și conversau românesce trei domni 
și o damă, cădu între ei de-odată. un pahar 
de șampaniă, ce fusese aruncat dela 
o altă masă vecină, la care se afla o nu- 
mărosă societate maghiară. Unul dintre 6s- 
peții români, d-l loan Moldovan, se duse 
atunci să ceră esplicare dela vecinii agre
sivi. Un anume Magyari, fiiul unui fabri
cant, îi răspunse brusc,"că el însuși a arun
cat paharul. Moldovan îi cjise: „ne vom 
trage sâmau și pleca spre masa sa. Abia 
făcu însă câți va pași și fu atacat pe la 
spate de Magyari. Atunci Moldovan se în- 
tbrse și-i trase lui Magyari două pălmi, ou 
cari îl culca la pământ. Acum întreveniră 
cei dela mesele vecine, se iscă o luptă în
verșunată, mese și scaune fură răsturnate, 
sticle și pahară sparte. In mijlocul învăl- 
mășelei scâse un revolver din busnnar și 
slobccli un foc din el, dâr nu nimeri. 
Spaimă și grdză cuprinseră pe cei din res
taurant, dintre cart cei mai mulțl o luară 
la fugă. Foilor ungurescl dela Arad nu le 
dă mâna să se laude ou aoest esemplu de 
înfrățire, cum se lăudau ou înfrățirea dela 
banchetul episcopului Goldiș; din contră 
se silesc a faoe lucrul mușama, presentând 
în colori nevinovate ceea oe s’a petrecut.

Logodnă. Ni-se anunță fidanțarea 
d-lui Dr. Valeriu Branisce ou d-n a Maria 
N. Popovid din Brașov. — Felicitările nbs- 
tre cordiale.

„Partida poporală1* în Săcuiine. 
Organul partidei poporale „Alkotmany11 
anunță cu multă bucuriă, că acâstă par
tidă a prins rădăcini și în Ardeal. Dovadă 
faptul, că pe (jlua he 29 Iunie n. o. sunt 
convocate în Săcuime două meetingurl de- 
ale partidei poporale: unul în Giurgeu-Uj- 
falu, al doilea în Giurgeu-Csomafalu, am
bele în oomitatul Ciucului. La aceste mee
tingurl vor vorbi deputății: Dr. Fr. Major, 
I. Molnar, Ios. Farkas eto.

Osîndirea unui falsificator de vi
nuri. Unul dintre falsificatorii de vinuri dela 
Agria, anume „patriotul1* Fischer Simon în fo
rul prim a fost osîndit pentru introducerea 
în oomerciu de vinuri false la 600 cor. pe- 

dâpsă prinoipală, alte' pedepse secundare și 
ia publicarea sentinței ta diare. Dâr ce să 
vefir? Jupanul Fischer, în loo de a se bu
cura, că a 9căpat ou nimica t6tă, s’a apu
cat și a înaintat recurs; oe-i mai mult, 
în favorul Iui Fischer au înaintat re- 
ours și membrii comisiunei pentru con
trolarea vinurilor, sigur, că vor fi soiind 
ei pentru ce s’au simțit datori să facă 
acâsta gheșeftarului Fisoher. Der ffșpanul, 
ca for de a doua instanță, nu numai, că 
n’a redus pedâpsa, der a înăsprit’o, căci a 
deolarat pe Fisoher vinovat și pentru fa
bricarea de vin fals și pe basa asta pe lân
gă amendarea de mai sus l’a osîndit la 
alte 600 oor. și la 30 (țile temniță, fără a se 
permite resoumpărarea cu bani a temniței. 
Temnița mai e ce e, dâr amenda e o ni
mica pentru Fischer, care și-a câștigat „re- 
nume“ în tdtă țâra cu vinurile lui falsifi
cate. Câte mii și cjecl de mii n’o fi înșelat 
ei pănă a ajuns la „renumeleu, ce'și-l’a câști
gat, și totuși pedâpsa îi este atât de mică!

Cununiă. D-l T. V. Pdcățianu, șef- 
redaotor al cjiarului „Tribuna1* și-a serbat 
Duminecă în 24 Iunie n. cununia în Bo- 
bohalma, cu d-nu Silvia Pop, văd. Circa.

— D-l Nicolae Hidu căpitan în regim, 
de inf. ces. și reg. Archid. Ludovio Victor 
Nr. 65 s’a căsătorit cu d șdra Ana Resic 
de Ruinenberg din Krems.

Exitus. Sâmbătă în 17 (30) Iunie se 
va ținâ din partea mat.urisanților români 
dela gimnasiul și școlele comerciale din loo 
obicinuita petrecere ou dans „Exitus*, în 
sala hotelului „Orient“, la care publicul 
român din loc și împrejurime e rugat a 
participa. — Invitări speciale nu se trimit. 
Intrarea: 2 oor de personă; 5 oor. de fa- 
miliă. începutul la 8 ore sera.

Atentat în contra unui canonic. 
Din CincI-bisericI se telegrafâză cu data 
24 Iunie: Acjl la 3 */2 ore după amiacjl ca
nonicul Iosif Pozsgay, oamerar papal, rec
tor al seminariului episcopeso, se pomeni 
în odaia sa cu oroitorul Potay Mâtyâs, fur- 
nisorul de reverenzi pentru clerici, oă- 
ruia rectorul voise, să-i refuse pentru vii
tor aoest favor, deore-ce de repețite-orl a 
întârziat cu esecutarea comandei. Croitorul 
s’a rugat de iertare, der fiind-oă de atâ- 
tea-orl nu s’a ținut de cuvânt și a întâr
ziat ou furnisarea, canonicul Pozsgay n’a 
cedat cererei lui. Atunci Potay scdsetan 
revolver și slobozi trei glonțe. Un glonț 
găuri oanonioului obrazul, altul îl nemeri 
la braț, âr al treilea nu-1 atinse de loc. 
Intr’aceea Potay împușca de 2-orI asupra 
sa. Rănile canonicului nu amenință viâța, 
rana atentatorului însă îi va aduce necon
diționat mortea.

înmormântarea lui Mui'aview. Din 
Petersburg se anunță, că rămășițele pă- 
mentesol ale contelui Muraview au fost 
transportate Duminecă în olaustrul Sergiu3 
de lângă Petersburg. După serviciul fune- 
bral, toți miniștrii au dus cosoiugul la oa- 
tafalc, unde aștepta oorpul diplomatic. Imor- 
mentarea lui Muraview s’a făcut alaltăerl, 
present fiind și Țarul Nicolae.

Recolta în străinătate.. In Erancia 
timpul frumos din urmă a putut repara 
întru cât-va pagubele prioinuite astă-ârnă 
recoltelor. Cu tote acestea resultatele re
coltei vor lăsa de dorit. — In Algeria și 
Tunis secerișul e în toiul lui și atât 
orzul, cât și ovăsul sunt în coudițiunl esoe- 
lente. — In Germania săcara lasă de do
rit, grâul este mai bun. — In Anglia, Bel
gia, Olanda și Elveția recolta este mijlooie, 
âr în Spania și Portugalia ploile căZute la 
timp asigură o recoltă bună.. — In Italia 
reooltele sunt favorabile. — In Rusia este 
o situația din cele mai neplăcute. Seoeta în 
departamentele de sud inspiră neliniște, 
mai cu sâmă în privința orzului și sămă- 
turilor de in, preoum și pentru grâu. Dâoă 
va fi o ploi A mai bună, lucrurile se pot re
para. — In România recolta promite mult. 
In special rapița e splendidă. Dâeă timpul 
continuă a fi bun pănă la ridicarea ei, can
titatea de rapiță română va fi aprope de 
300.000 tone, ceea-ce representă o canti
tate, care îndoesce cu puțin trebuințele Eu

ropei pentru un an întreg. Numai pentru 
rapiță vor întră 60 — 70 milione lei în aur. 
— Turcia și Bulgaria au recolta în condi- 
țiunl bune. — In ftatele-Unite, căldurile 
tropicale pricinueso pagube, cari nu s’au es
timat încă. — In RenaBKctf Argentina se 
face culesul porumbului, care lasă de do
rit. Grâul este esportat în mod regulat, ou 
deosebire expedițiile pentru- Europa atin
seseră 80.000 tone pe săptămână, acum 
ele an soăZut Ia 25.000.

Literare. Camera comercialii și de in
dustria din loc, face cunoscut, că econo- 
matul oficiului' poștelor si de telegraf din 
Budapesta publică ooncurs pe cale de 
oferte pe 3, eventual 5 ani, pentru liferarea 
de diferite postavuri pe sâma uniformei 
amploiaților subalterni dela postă și tele
graf. Terminul d9 concurs este pănă la 4 
Iulie n. o. Detalii se pot căpăta la biroul 
sus numitei oamere.

Programa școlei Asociiațiuîiei.
Primim din Sibiiu a XIV programă 

a1 școlei civile ou internat și drept de pu
blicitate a Asooiațiunii pe an. scol. 1899— 
1900; publicată de Dr. Vasile Bologa, di
reotor.

Programa cuprinde: Apercepțiunea 
învățământului, un studiu de directorul Bo- 
loga'ț Act de recunosoință lui Dima. E ac
tul de recunosoință, ce ’i se presentase d-lui 
G. Dima din partea corpului didactic al 
școlei dă fetițe ou ooasiunea depărtărei sale 
din Sibiiu. Urmâză un discurs rostit la în- 
cheiarea anului scolastic 1898—1899 de Dr. 
V. Bologa? și alt discurs rostit tot atunci 
de delegatul comitetului central N. Ivan. 
In fine urmeză scirl școlare, din cari în
semnăm următbrele :

Personalul școlei e compus din : 1 di
rector, 2 învățători, 2 învățătore. Apoi 2 
oatechețl și 6 instructori. Personalul inter
natului constă din directorul, care este și 
al școlei, apoi directora, medicul de casă, 
er ca ajutore o guvernantă și două bone.

Eleve imatrioulate în anul soolar 1899 
— 1900 au fost: în cl. 117, în ol. II 21,.în 
cl. III 20în ol. IV 23; âr în cursul com
plementar au fost 10. La olaltă 91. Intre 
acestea vedem fetițe de prin tbte oomita- 
tele ardelene; se află printre ele 7 din Ro
mânia, âr din Bucovina nu se mai află nici 
una. Causa este a-se atribui împrejurărei, 
că acum și frații Bucovineni au scolă, în 
care pot să-și crâscă bine fetele lor. In in
ternat au fost 37 eleve.

Inseratele dela 1 Iulie n. încolo-
Seim, că legea, prin care înoepend 

dela 1 Iulie st. n. se cassâză timbrul pe 
anunțuri, ce se încassa pănă acum din partea 
statului, a fost sancționată.

Acel timbru de 30 or. pentru ort-ce 
inserat, fiă cât de mio și neînsemnat,,scum
pea anunțurile în mod simțitor, mai ales 
pentru publicul cel mare ou mai puțină 
dare de mână. Din causa acâsta cei mai 
mulțl, din provinoiă mai cu semă„ și din 
orașe, ne mai vorbind de oomunele rurale, 
nu se foloseau de mijlooul anunțării prin 
Ziare a ofertelor și cerințelor lor etc. 
Lucru, care, văZeud oe mare desvoltare a 
luat publicarea de anunțuri în țările apu
sene și mai aprope de noi în Austria, nu 
putâ să fiă, decât în paguba micei comu- 
nicațiunl și micului comeroiîi în sinul pu
blicului. In Austria de es. economii dela 
sate anunță prin Ziftre în rubrica așa nu
mitelor mid inserate, că au de venZare 
tot felul de pome și în ce cantități, unt, 
pasări, fen, grâne etc. eto. ; âr în orașe, 
decă oineva caută, ori vrea să vândă său 
să cumpere ceva, îudată înserâză două-trei 
rânduri pentru 20—25 er. între micile 
anunțuri, și pe calea aoâsta ajung mai 
grabuio și mai sigur la țîntă.

De-aoi încolo, desființându-se taxa de 
timbru, s’a făout posibil și claselor mai se- 
race, ca să se p6tă folosi de inserarea prin 
Ziare în tbte oasurile de trebuință' în ru
brica mioelor anunțuri. Ceilalți, oarl vor 
anunța, ca pănă acuma în estensiunea do
rită, asemenea au marele avantaj de a 
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economiei timbrul, ce să plătea pănă acum, 
și care numai la publicare de 3 ori a unui 
anunț făoea 90 or.

Atragem atențiunea publioului nostru 
oetitor asupra acestei însemnate schimbări, 
care în urma legei, oe delătură timbrul pe 
anunțuri, se săvârșesce în favorul publi
cului de tote clasele, în oe privesce ușu
rarea de a oomunica cu marele public în 
totdâuna când se ivesoe cea mai mică ne
cesitate pr n inserare în diare.

Ultima espedițiune în China.
Soirile dramatice sosite din China, au 

făcut ca 4>arele occidentale să se ocupe de 
’ultima espedițiune europână în China în 
anul I860, când Anglia și Francia au făcut 
împreună o espedițiă militară, ale cărei 
amănunte sunt apropo ou totul uitata 
astăcji.

Un inoident fără importanță, confis
carea unei bărci, a făcut în 1857 pe admi- 
ralul Seymour, comandantul bastimentelor 
englese, oarl staționau la Canton, să atace 
acest oraș. OrI-cât de inferidre erau armele 
Chinese — arcuri și pusei ou fitil — for
țele englese, de altfel puțin numărdse, au 
fost respinse și admiralul constrîns să se 
retragă. Guvernele francos și engles au ho- 
tărît atunci să prooedeze împreună și Can
ton a căcjut în puterea aliaților la 29 De- 
oemvre 1857. Etă aoum resumarea acestor 
evenimente:

La 27 Iunie 1858, basele unui tratat 
de pace au fost stabilite la Tien-Ciu și 
s’a convenit oa el să fiă ratificat la Peking.

Un an a trecut în încetinăla și ter
giversările clasice ale diplomației ohinese; 
în fine miniștrii Franoiei și Angliei, d-nii 
de Bourboulone și Bruce, duoendu-se spre 
Peking, au sosit la forturile Pei-Ho, la 20 
Iunie 1859 cu o escradă de 7 bastimente 
ou vapori, 10 canoniere și 2 transporturi 
comandate de admiralul Hope. Fluviul era 
închis prin estaoade formidabile.

Admiralul Hope a ordonat ataoul, 
după patru (file de pregătiri. Lupta a du
rat 2 ‘^= Ș’ 25 Iunie, și a fost teribilă.
Cu tot eroismul ofițerilor engleBÎ și fran- 
oesl, a căpitanului de fregată Trioault mai 
cu sâmă și a marinarilor celor două țări, a 
trebuit, după o debarcare din oele mai uci
gător?, să se sune retragerea.

Mai mult de 450 de EnglesI, printre 
oarl admiralul Hope și 15 FrancesI, printre 
cari oomandantul Trioault, fuseseră scoși 
din luptă: bastimentele, tote avariate, au 
fugit la Shanghai.

Atunci a fost hotărîtă espedițiunea. 
Corpul espediționar franoes număra 7840 
omeni cu 30 diferite tunuri, er cel engles 
12,000 omeni și 4 baterii de artileria.

Cele două armate au sosit în Maifl și 
Iunie 1860; la 2 August au întrat la Pe- 
Țang, în fundul golfului Petcili, și la 14 
August în forturile din Pei-Ho.

Tocmai la 13 Octomvre aliații au în
trat în Peking după lupte seriose la Ciang- 
Kia-Uang și Pa L-Kao. Dâr riscaseră cele 
mai mari pericole, oăcl nimio n’ar fi fost 
mai ușor, decât să li-se tae comunicațiunile 
și să-i lipsâscă prin urmare de orl-ce apro- 
visionare.

Dâcă generalul tătar San-Ko-Li-Tsiu 
ar fi sciut să se folosesoă de hordele sale 
de cavaleriă, e sigur că trupele aliate s’ar 
fi găsit în oea mai oritioă posițiune, dâr 
Chinesilor nu le lipsea curagiul de a mai 
lupta, ci ounoscințele strategioe oele mai 
elementare.

Generalul șef franoes nu-șl făoea ilusii 
asupra pericolelor situației sale. IntrațI în 
Peking, soldații franoes! risoau să nu mai 
iasă. Ierna înainta și trupele puteau să fiă 
isolate de flotă, departe 200 de chilumetri, 
fără munițiunl șt hrană, în mijlocul unei 
populațiunl imense.

Șeful armatei francese a oăutat eă 
grăbâsoă semnarea tratatului de pace. En- 
glesii s’au arătat și mai nerăbdători, ame
nințând guvernul chines cu inoendiarea pa
latului imperial, dâoă. la 23 Ootomvre totul 
nu era terminat, și pentru a sprijini ame
nințările lor, au dat foo palatului de vară.

A doua cji, 20 Octomvre, Chinesii au 
primit tote condițiunile învingătorilor și 
tratatele au fost semnate la 24 și 25 Iunie 
de principele Kong, fratele împăratului.

Espedițiunea a fost asifel terminată 
cu fericire după un an, nu însă fără să 
se fi risoat mari pericole. In ce privesoe 
cheltuelile, numai pentru corpul espedi- 
ționar franoes ele au fost de 80 de mi- 
lione.

Fiarele străine, analisâud condițiunile 
de astăcjl din China, arată eă acum lu

crurile nu se vor pută aranja așa de ușor 
ca la 1860.

Introducerea artei tipografice 
în România.

Notițe istorice prelucrate după Dr. Gaster, 
Odobescu, Hașdeu, Xenopol și Cipariu, 

de Ioan Weis, Bpograf-editor
cu ooasiunea jubileului de 500 de ani al nascerei 

inventatorului Ioan Gutenberg
11 Iunie 1900.

— Fine. —

Alăturea cu Metropolitul Dositheiu 
din Moldova, oare și densul, ca și Antim, 
scria și tipărea în multe limbi, represintă 
apogeul dezvoltării literare din seoolul 
XVII. (1704).

Episcopul de Buzău Chir Damaschin, 
de origine transilvănean, este renumitul ti
pograf din timpul lui C. Brâuooveanu, oare 
a tipărit Apostolul din 1683.

Pe lângă aceste tipografii, în oarl 
precum am pomenit, se tipăreau și oărțl 
slavone, grecescl și chiar arabe, mai în
ființa episoopul Mitrofan (1691) o tipogra
fia la Buzău, unde se tipări „Pravoslavnica 
mărturisire14. Dâr aoea tipografia se des
ființa îndată după mortea lui.

Mai norocdsă a fost tipografia dela 
Rîmnic, înființată de Anthim Ivireanul la 
1707, care susținută de episcopl luminați, 
urmașii lui Anthim, ținu pănă la 1787. De- 
oădu și la 1813 se desființa.

Tote aceste tipografii din secolul 
XVIII, cu puține escepțiunî, au părăsit 
forma măruntă și au adoptat litera veche 
mai grasă și mai oompaotă. Numai pentru 
cărți cu un format mai mic, cum e de 
pildă Ceaslovul dela 1745, tipărit în Râm
nic, s’a păstrat acea formă de litere.

Altă tipografii a familiei Văcăreștilor 
a esistat în BuourescI la 1787, care și ea 
nu ținu mult.

Cum se întâmplase cu două sute de 
ani îndărăt, așa vine și acuma pe la sfir- 
șitul secolului XVIII o impulsiune nouă din 
Transilvania. Samuil Clain, Șincai, Petru 
Maior și alții încep a-sa ocupa într’un mod 
sciințifio de originea neamului româneso și 
de limba română. Aoea mișcare intelec
tuală se pregătesce și acolo cu încetul și 
se manifestă mai ales prin produoțiunl lite- 
terare, de un caracter estetic și literar, 
deosebindu-se de cel esolusiv religios al 
veaoului trecut.

Acum încep a-se tipări și poesii, gra- 
matiol șol. și teascurile tipografice din 
Viena, Sibiiu, Blașifi, apoi și Pesta, asor
tate cu litere cirilice, scot cărți românesol. 
Caracterul literilor devine mai elegant, se 
subțiâză și se desvoltă într’o varietate in
teresantă.

In una se deosibesce însă acâstă epocă 
tipografică de cea veohiă; că aoum a ajuns 
o artă mecanică, de oare se ocupă numai 
speoiall, pe când mai înainte erau inși-șl 
Episcopl și Metropolițl zețari. Atuncia era 
arta nobilă, acuma este unul din factorii 
economiei naționale.

Pe la 1800 se înființa tipografia cea 
mare dela Neamțu, care a păstrat vechia 
tradițiune tipografioă, atât în forma literi
lor, cât și în modul de-a tipări. Der s’au 
Introdus și inovațiunl destul de însemnate, 
între altele se întrebuințâză xilografii mă
runte pentru împodobirea textului. Metro
politul Grigorie, care înainte de-a ajunge 
Metropolit era stareț la mănăstirea Nâm- 
țului, a adus la BucurescI o sumă de ast
fel de xilografii, lucrate de părintele Sy- 
meon la 1819, și le-a întrebuințat ca po- 
ddbe în jurul textului și la începutul ca
pitolelor ale unui Acatihsier tipărit în Bu
curescI la 1823.

In tipografia Nâmțului, adl părăsită 
de tot, s’a tipărit un număr forte însemnat 
de cărți, dintre cari aoele făcute sub în
grijirea Meiropolitului Veniamin al Moldo
vei, se disting și prin frumusețe și esacti- 
tatea li mb ei.

In BucurescI se înființa la 1818 tipo
grafia „privileghiată'1 de oătră Răducan, Clin- 
ceanu și Dimitrie Topliceanu, oare tipografi* 
se mai supra-numi „dela Cișmeaua lui Ma- 
vroghenl44, care însă nu ținu mult. Aoi se 
tipări „Pravila lui Caragea44.

Mai mult importantă a devenit tipo
grafia fondată de Eliade la 1830, care ar 
servi în primul rang la tipărirea de cărți 
didactice, Curierul român 1829 și publicări 
oficiale-, apoi oea dela Sf. Sava înființată 
seu reînființată pe la 1835.

O schimbare mare în forma literilor 
se făcu prin venirea lui Carcalechi la Bu- 
curesol. Tipografia cirilioă din Viena, unde 
tipărise Văcăresou Gramatioa sa (1774), 
apoi Molnar (1788), era în posesiunea lui 
Kurzbeh.

Dela densul trecu pe la 1793 în stă
pânirea lui St. NovacovicI, oare o vendu 
k. tipografii a Universității din Pesta,unde 
apărură în curs de 40 de ani multe cărți 
române, între altele și Lexiconul în patru 
limbi de P. Maior și alții. Aoi era mai târ- 
4>u Z. Carcalechi tipograful cărților române, 
și de aoi a venit la BuourescI, unde unin- 
du-se ou Valbaum și Pencovicl, înființâză la 
1834 o nouă tipografiă. Forma literilor se 
asâmănă însă mai mult ou oele din tipo
grafia Bart, apoi Gătt în Brașov și de Closius 
din Sibiiu, decât cu oele elegante din Pesta 
și Viena.

Vine acuma epoca reformei, în care 
literile oirilice sunt înlocuite încetul ou în
cetul prin litere oorăspuncj^tore latine. 
Acest progres se pdte ușor constata, mai 
ales în revistele de pe-atunel, așa în Cu
rierul de ambe-sexe a lui Eliad, în Maga
zinul istorio al lui Laurian și BăloeBcu, 
unde un volum nu mai era întocmai așa 
tipărit ca celalalt. Pănă târdiu s’au men
ținut literile cirilioe și chiar frumose în ti
pografia lui Anton Pan, oare îșl tipărea 
singur lucrările sale, și pe lângă aoâsta și 
alte cărți, mai ales bisericesol.

** *
De atunol a luat arta tipografică un 

avânt puternic la noi în țâră, deoiml de 
tipografii luorâză în tote unghiurile țării ia 
deșteptarea și dezvoltarea poporului, fiind 
mijlocitorul cel mai puternic între gând și 
fapt, aducând și răspândind curentul lite
rar și cultural.

Originea
De când datâză via, de unde vine ? 

Opiniunea în general admisă pănă acum 
era, că Phenicienii au adus’o mai întâiîi de 
pe malurile Mărei Negre ’și o introduseră 
în Grecia, în Sicilia, în insulele Arhipela
gului, în Italia și Galia. Despre primele 
origine ale vinului nu se soia nimic, nici 
măcar aproximativ.

Opinia aoâsta era greșită. Via e mult 
mai veche decât se crede de obiceitl. Ea 
esista înainte de Elephas antiquus. Sapor ;a 
a constatat ființa ei în terenuri quat.enare 
de pe lângă Aix. Planchon a găsit urme 
de vie în quaternarul inferior de pe lângă 
Montpellier. Se găsesc asemenea urme, foi, 
araci etc. la Sezana, în Șampania, datând 
din epoca terțiară, peridda eooeană. Pe 
vremea aceea trăiau animale gigantice, dis
părute acjl.

După d-1 G. de Mortillet, locul origi
nal al viei e sudul Franoiei și nordul Italiei, 
în genere basinul nordic occidental al Me- 
diteranei. Ea datâză din perioda oea mai 
veche a epocei terțiare, ceea-ce i dă o ve
chime din cele mai respectabilă.

Din causa acestei vechimi, via e răs
pândită în regiunile oele mai depărtate una 
de alta. Afară din Mediterana, o găsim 
în Asia ocoidentală temperată, în regiu
nea Caucasului, în Armenia, la sudul mă
rei Oaspice, în Oabul, în Cașemirul din 
India. Varietățile ei desorise ating cifra 
de 200.

S’au găsit sîmburl de struguri lângă 
Parma, în terenurile din versta de bronz; 
precum și pe malul drept al Padului. Sîm- 
hurii ceia erau forte mari și aparțineau de 
sigur unor vii sălbatioe, căci sîmburii viilor 
cultivate, cari provin dela Pompei, sunt 
mult mai mici.

Datele istorice confirmă marea anti
chitate a viei.

Egiptenii ounosoeau via și vinul. S’au 
descoperit diferite representațiunl ale viei 
și vinului în mormintele imperiului vechili 
egiptean, mai ales în mormântul lui Phtah- 
Hot.ep, person* însemnată, care trăia sub 
a IV-a dinastia, sunt acum mai bine de 
6000 ani. Fabric«țiunea vinului în epoca 
aceea era forte înaintată, de vreme oe se 
văd desemne, representând culesul și pri
tocitul.

Se oulegeau strugurii într’un paner 
lat, oe-1 țineau în mână; conținutul pane
relor era turnat într’un coș mare. Pe acesta 

îl duceau pe umere și turnau strugurii din 
el într’o bute mare, drept-unghiulară. Stru
gurii erau căleați cu piciorele și zama 
eșia pe nisee orificii laterale. Vinul era 
oules în amfore de pământ, unse cu reșină, 
ori păcură.

Egiptenii preparau și vin cald. II fer- 
beau în nisee căldări mari și-l filtrau prin 
o pânză întinsă ea un hatnao. De sigur, că 
acest mod de fabricațiune deja înaintată și 
datând de acum 6000 de ani dovedasce, că 
vinul are o origine mult mai veche.

Palestina era un fel de mahala a Egip
tului ; Ebreii ounosoeau vinul din cea mai 
mare antichitate, după cum ne arată le
genda ou Noe. Dâcă cercetăm cărțile vechi 
ale Indiei, nu găsim nici o mențiune des
pre vie.

D-1 de Mortillet susține, că estinderea 
viei a mers contrar de eeea-oe se crede, 
dela Occident spre Orient, din sudul Fran- 
ciei și din Italia în Egipt și de acolo mai 
departe în Orient.

Vinurile cele mai renumite ale anti
chității proveneau din Grecia. Homer ci- 
tâză Proouneanul din teritoriul Smyrnei, 
Maroneanul din Tracia. Acest din urmă 
vin a fost fatal lui Polyphem; Odysseu îl 
îmbată cu dânsul și-i scose apoi un ochiii. 
Virgil spune, că cel mai bun vin era vi
nul din Phanea, în Grecia. Dâr, putem să-l 
oredem. •

In orl-ce oas, anticii nu sciau nimic 
de proveniența viei. Atribuiră lui Bacchus, 
apoi lui Ioar descoperirea ei. De abia Ca
ton cel bătrân (232—147 a. Chr.) ne dă 
date positive de cultura viei și arta de a 
face vin. El consacră cestiunei 22 capitole 
în cartea sa: De re rustica.

ULTIME SCiEL
Shanghai, 26 Iunie. In Pei-Tai-Ho 

și San-Hai-Kvan au debarcat Cazaci, 
ocupând amândouă localitățile.

Cifu, 26 Iunie. După soiri so
site aici, 3000 de soldați Chinesî au 
plecat din, Taku la Tien-Cin în aju
torul trupelor și Boxerilor de acolo.

Londra, 26 Iunie. Rușii au fost 
închiși la Tien-Cin de Chinesî. Au că- 
4ut 180 Ruși, multe tunuri și pro- 
visiuni au căcjut în mânile Chine- 
silor. Au căcjut și 11 Americani.

Berlin, 26 Iunie. O telegramă a 
consulului german din Cifu cjice, că 
admiralul Seymour dimpreună cu am
basadorii se află la 20 chilom. de Tien- 
Cin, unde Boxerii și trupele Chinese 
l’au strîmtorat rău.

Hongkong, 26 Iunie. Trupele din 
Maco stau sub arme. Guvernatorul 
din Maco a trimis arme portughe- 

i silor din Canton, fiind-că și aici e 
în ajun a isbucni rescdla.

Londra, 26 Iunie. După un ra
port din Shanghai, trupele Chinese 
adunate în jur de Peking se urcă 
Ja considerabila cifră de 360,000 cu 
300 tunuri Creusot, 18.. Krupp și 
150 Maxim.

Literatură.
In legătură cu „Predicele pentru Du- 

mineol și Sărbători44, de Dr. Em. Elefterenos 
a apărut de același autor și partea a doua: 
^Dredici ocasionale șifunebrale^, care 
se estinde pe 220 pag. și conține 11 pre
dici pentru cununii, alte J3 predici pentru 
diferite ocasiunî (la sânțirea de biserici, Ja 
instalări de parochi și protopopi, la pr< - 
sentarea pentru prima-oră a preotului îna
intea credincioșilor; discurs la terminarea 
anului scolastic etc.) Predici pentru înmor
mântări (la bărbați și femei de diferite 
etăți și condițiunl). Costă un esemplar <7 
cor. 50 bani, trimis franco și se pdte procura 
dela Tipografia „A. Mureșianu" din Brașov.

*
în editura „Tipografiei14, societate pe 

acții în Sibiiu, a apărut: „Carte pentru, 
toțl“, întocmită după ideile lui Sam. Smiles, 
de Teodor V. Păcățian. Prețul 40 bani 
(plus 5 b. porto). E o cărticică cu povețe 
forte folositore despre muncă și sîrguință- 
obiclnuința de a chivernisi; lipsa de îngri
jire; buna renduielă; regulele chiverniselei. 
Limbagiul e ușor și la înțelesul poporului.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din Bfiî-tașov, 

se pot procura următbrele cărți:

Scrieri economice.
Pentru economii de vite este de 

neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia sâu cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superiors, din BucurescI 
(Herăstrău). Deși am anunțat încă de astă- 
tomnă aparițiunea acestui prețios op, el 
n’a străbătut pănă acum în părțile de din- 
coce de CarpațI. Adi însă se găsesce în 
deposit la Tipografia „A. Mureșanu“ în 
Brașov și se pote trimite imediat ori cui 
îl cere. „Zootechnia 1* este partea a treia din 
„Manual de agricultură^ al d-lui Maior, 
care a fost atât de călduros aprețiat din 
partea întregei presse române și premiat 
și din partea Academiei Române. „Zoo- 
technia1,1 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 său în 
literatura română. Din partea I a Manualu
lui: Agrologia seu „Agricultura generală“, 
524 pag. â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 
bani) — și partea II, „Fitotechniau seu cul
tura specială a plantelor cu 611 pag. și 202 
figuri. Prețul 8 (cor., cu posta rec. 8 cor. 
50 bani).

„Cartea Plugarilor*1 său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor“ etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tractâză despre legumărit, gu- 
noiti, lucrarea pământului, sămănăturl, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, gali- 
țelor etc. Un esemplar de 90 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acâstă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

„Stupăritul'1, 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 viierl, 
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 d;n comit. Sibiiului. 
CoDține 227 pag. și costă 80 cr. (Ou posta 
90 cr).

Cele mai de lipsă cunoștințe despre Le
gea veterinară — o carte forte necesară 
penttu economii de vite. Editura Reuniunei 
române de agricultură din eomitatul 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 ilustrațiunl în text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comitatul Sibiiului. Prețul 40 cr. trimis 
franoat.

Grădina de legume, de Ioan J. 
Negruțiu, profesor în Blașifl. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dincoce 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; carl pome sunt 
mai bune pentru facerea vinului și cum 
este a-se manipula vinul pentru a avă 
gust bun etc. Prețul 20 cr. (prin poștă 
23 cr.)

*

O carte de legi. „Amicul Popo- 
rullli“ îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul român11 de 
Titu Vuculescu, pretor în Peclca maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea orl-ce plugar, orl-ce măestru, 
orl-ce om, care scie ceti, p6te să înțelăgă lă
murit, ce-i este după lege ertat se facă și 
ce nu; cum are să-și câștige anumite drep- 
iurl, la cine se se îndrepte eu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

*
„Țiganiada*, seu „Alexandria ai’ 

TigăndsciV, o prea frumosă povestire scrisă 
acum o sută de ani de prea iscusitul loan 
Budai Deleanu, er acum de nou scosă și 
pe înțeles întocmită de V. O. Acestă inte
resantă scriere nu numai că oferă o lectură 
hazliă și de mare valore pentru limba ve- 
chiă strămoșăscă, ea conține și povețe forte 
folositore pentru generația nostră de adi. 
Cartea a apărut în editura librăriei Ciurcu 
din Brașov și costă 45 cr. seu 90 bani; 
eu posta 1 cor.

Cursul la bursa din Vâena.
Din 26 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4°/o......................116.60
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.10
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 • 119-65 
Impr. căii. fer. ung. în argint. 4l/2°/0 98.80 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.80 
Bonuri rurale ungare 4<’/0 .... 90.50 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii..................... 158.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50 
Renta de argint austr............................. 97.80
Renta de hârtie austr..............................97.40
Renta de aur austr.................................115.80
Dosuri din 1860..................................... 134.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.47
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 786.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 694.50 
NapoleondorI.......................................... 19.32
Mărci imperiale................................ 118.67'/2
London vista........................................ 242.45
Paris vista....................................  . 96.55
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.65 
Note italiene...........................................91.05

Cursul pieței Brașov.
Din 27 Iunie 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.04 Vend. 19.08 
Argint român. Cump. 18.90 Vend. 19.— 
Napoleond’orl. Cump. 19.26 Vend. 19.32 
Galbeni Cump. 11.30 Vend. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.72 Vând. —.— 
Scris, fonc. Albina 5% 100.— Vând. 101.—

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Gregoriu Maior..

Publicațîune de licitațiune.
Biserica română gr.-or. cu hra

mul Sft. Nicolae din Brașov-ScheiQ 
și biserica cu hramul Sft. Adormiri 
din Brașov-Cetate, vend pe cale de li
citație. prin oferte verbale și în scris, 
urmâthrele parcele, locuri de clădire, 
cari constitue proprietatea lor și se 
află în Brașov-Blumena între stra
dele Nouă a isvorului (prin care mer
ge Tramwaiul) și calea fabricei, și 
anume:

1) Parcela cu nr. XII în esten- 
siune de 889 m2 cu fl. 1'50, ca preț 
de strigare.

2) Parcela cu nr. XIII în esten- 
siune de 1180 m2 cu fl. 2.— ca preț 
de strigare.

Licitația pentru vinderea celor 
două parcele se va țină în 9 Iulie 
st. n. la 9 ore înainte de amecți îu can
celaria Eforiei școlelor centrale ro
mâne gr. or. din loc, unde și până 
atunci se pâte vedă planul și con- 
dițiunile de licitațiune.

Până în 8 Iulie st. n. se pot 
face și înainta Eforiei școlare oferte 
în scris provecțute cu 10% din pre
țul oferit ca vădiri, și declarațiunea 
că cunosce și se supune condițiuni- 
lor de licitațiune.

La dorința cumpărătorului ju
mătate din prețul de cumpărare i-se 
phte lăsa ca împrumut întabulat pe 
parcela cumpărată cu 6% interese 
anual.

Brașov, în 6(19) Iunie 1900.

Eforia școlelor centra’s româr.e 
991,3-3 ort. răsăritene Brașov.

I
(mserțiuni și reclame) 

sismt a se adresa 
a^mânâstii’a.tâunîL in cașul pas* 
fegâcăriâ unui anunciu mai mssSJ 
de orfată se face scădesnâssi, 
csi's cresc® cu. jjufeiicarea
se îace maâ sâe mu8te=ors.
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Schimbare de local
Subscrisul am onăre a aduce la cunoscința On. 

mușterii, că cu începerea dela I Iulie n. a. c. îmi woiu 
strămuta renumita mea 

brutăria de pâne și franselăriă 
din localul de până acuma Strada măcelarilor nr. 7. 
(Curtea poliției), în brutăria mea proprie, arangiată 
după sistemul cel mai nou, în Strada Aței nr, 3 
(colțul vis-ă-vis de Schwarzburg) și tot-odată pentru 
comoditatea mușteriilor voiă deschide o fiSîaiă în 
casa lui Kleverkaus Strada Hirscher nr. 6 (din jos de 
succesorii lui Miiller.)

In firma speranță, că onor, mușterii mă vor ono
ra cu încrederea, ce mi au arătat până acuma și în 
localurile cele nouă, asigur, că mă voitt sili, ca și mai 
departe se corespund cerințelor D lor, cu un serviciu 
fărte culant și marfa bună și fină.

Gr totă stima

WILHELM SCHMIDT’S.

Centra SESOHUL ds Primă,vară, și Vară
1. 9 C O 925.20—40

STOFE veritable de Briân.
Un coupon de metri 3.10 Iun- ( fl- 
gime pentru un costum com- j J- 
plet roc, pantaloni și giletcă j }}' 

costă numai j a.

2.75, 3.70, 4.80 din stofă bună 1— 
p»

6.— și 6.90 ni ai bună cs 
r-’

7.75 fina C5 
s

8 65 inai fină p

10 - forte fină r‘

Un coupon pentru costum de salon 10. IO.— cum și stofe de pardiseuri, Lo
den pentru turiști, Kamgarn lin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re
numita și cunoscută ca solidă și reda fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn
-bshj Mostre gratis și franco. ''•O Liferape conform mostri se garanteză. e» — 
Avantagiile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, sunt mari.
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Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
un an

Pentru România și străinătate:
trei luni......................................................
șese luni . ...........................................
un an ... . ...........................

3
6

12

fi. 

fi.

fl.

X

10
20
40

fr.
ir.
fr.

X
X

Pentru Austro-Ungaria:
an .
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate: 
8 
4

an . 
șese luni 
trei luni

Mm, e
%
1

fl, -
fl. -

50 cr. &
franci, 
franci.

...................................... . 2 franci.
Be fac mai ușor și mai repede prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoiescă 
a srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.
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Administrațiunea „Bazetei Transilvaniei44.

. „Gazeta Transilvaniei “ cu numărul ălO fii. se vinde’ 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Tipogiafia A. Mureșianu, Brașov.


