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Critica situațiune în China.
Priveliștea, ce o oferă acți eve

nimentele și luptele sângei’âse din 
China, este ne mai pomenită în 
istoria lumei. „Imperiul ceresc", care 
de patru flec! de ani susține legături 
regulate dimplomatice cu marile pu
teri, s’a ridicat de-odată în contra 
lor și desprețuind tdte proscrierile 
dreptului ginților, se năpustesce, cu 
tot fanatismul,.de care este capabilă 
rassa galbenă a locuitorilor lui, asu
pra supușilor acestor puteri, vrând 
se-i estermineze.

In Peking, capitala imensei îm
părății, nu mai sunt siguri de viâța 
lor nici ambasadorii puterilor cu tot 
dreptul lor internațional de esteri- 
torialitate. Ei au devenit prisonierii 
plebei tătare răsculate și a trebuit, 
ca puterile se trimită trupele lor 
armate ca se le mergă în ajutor și 
se-i salveze.

Pănă mai eri alaltăeri puterile 
se mângăiau cu speranța, că împe- 
rătâsa, guvernul și armata chinesă 
stau sub presiunea teroristă a res- 
culaților Boxeri, dâr nu aprbbă ținta 
revoluționarilor de a-și versa totă 
furia asupra creștinilor albi. Â9tăc}i 
nici acâsta credință nu mai are te
rn eiii. Intrarea trupelor regulate Chi
nese în acțiune alături cu resculații 
la Taku și la Tien-Cin, bătăliile pur
tate și sângele versat acolo, arată 
destul de convingător, că rescâla nu 
e numai parțială, ci este susținută 
de. guvernul chines.

Astăcji abia mai pâte fi îndoelă, 
că puterile europene dimpreună cu 
Statele-Unite americane și Japonia, 
se află în resboiu cu China, fără se 
fi premers vre-o declarațiă de râs- 
boiu. Ba un simț de nespusă nesi
guranță și îngrijire a cuprins tote 
aceste state pentru sârtea represen- 
tanților lor diplomatici și a supuși
lor lor din Peking și din celelalte 
părți ale imperiului. Și acâstă nesi
guranță torturătbre este cu atât mai 

mare, cu cât de trei septemâni n’a 
mai străbătut nici o singură soire 
directă din Peking despre cele ce se 
petrec acolo. Nu mai puțin de c|ece 
mii catolici, doue-cjecî de misiuni ca
tolice și o sută misiuni protestante 
se aflau în capitala chinesă.

Ce s’a întâmplat cu ei ? Și ce 
s’a întâmplat cu ambasadorii pute
rilor, căci n’au mai aflat nici un 
scut, fiă din partea împărătesei său 
dela Oiungli-jamen și dela miliția 
chinesă, ci au fost constrînși a-se 
apera în locuințele lor, unde erau 
asediați? Nu se scie nimic sigur des
pre ei, dâcă au putut scăpa din Pe
king, ori au fost conduși afară cu 
escortă chiar de cătră Chinesi.

Soirea, că li ar fi succes a-se re
fugia la trupele internaționale de sub 
comanda amiralului engles Seymour, 
nu se adeveresce. însuși Seymour 
cu bstea lui a fost în mare pericul, 
încunjurat de trupe Chinese, patru
sprezece chilometri departe de Tien- 
Cin; a avut mari pierderi și numai 
cu greu a succes unui corp rusesc 
de doue mii omeni a-1 scăpa și ai 
face cn putință retragerea la Tien- 
Cin care într’aceea a fost deblocat 
de cătră trupele internaționale.

Se resbună acum optimismul cu 
care marile puteri au privit la în
ceput rescâla Boxerilor. Ele nu s’au 
așteptat de sigur, ca Chinesii, — 
cari s’au dovedit altă-dată atât de 
slabi, avend un respect estra-ordinar 
de forțele, deși puțin numerose, ale 
Europenilor — se aibă îndrăsnâla 
de a-le ataca pe față luând chiar 
ofensiva.

Dovadă despre acâsta este fap
tul, că puterile combatante mobilisâză 
câte forțe pe uscat și pe mare nu
mai se pâte, ca se țină piept cu 
agresiunea chinesă, c’un cuvânt se 
pârte resboiu cu China.

In Peking se cjice sunt con_ 
centrate aprope o sută de mii de 
trupe regulate Chinese bine aprovi- 
sionate cu arme moderne, și o scire 

mai nouă spune, că un contigent 
mare de oștire chinesă se pregă- 
tesce în tâtă seriositatea să recuce- 
râscă forturile dela Taku.

Pănă acum cooperarea puterilor 
— deși cu mari jertfe — n’a fost 
lipsită de succes la Taku și la Tien- 
Cin. Ce va mai fi de aici încolo, nu 
se pâte sci, căci va trece încă mult 
timp pănă când forțele armate auxi
liare vor sosi la fața locului.

într’aceea numărul combatanți
lor chinesi se măresce din oră ’n 
âră. Boxerii merg mână ’n mână 
cu miliția regulată și 'în genere Chi
nesii dispun de multe arme și tu
nuri. Noroc numai, că sunt rău disci
plinați și conduși, dâr amenință cu 
mulțimea lor.

Situația s’a schimbat cu totul și 
marile puteri sunt silite a merge 
încă tot mână ’n mână, ca să 
asigure ărăși scutul trebuincios su
pușilor lor în China. Dâr îndată-ce 
le-ar succede acâsta, vor isbucni din 
nou rivalitățile și animositățile între 
ele, pentru împărțirea „plăcintei de 
orez". Cine pâte însă garanta, că 
căcjând chiar Pekingul în mâna lor, 
va înceta și răsboiul?

Cehii si căsătoria archiducelui
5moștenitor. „Narodni Lisiy11 din Praga, 

organul Cehilor tineri, soriind despre căsă
toria archiducelui Franciso Ferdinand dice, 
că unele cercuri germane sunt înclinate a 
da ore-care însemnătate politică acestei că
sătorii, și încă în direcția, că aici e vorba 
de un fapt favorabil pentru Cehi. Bine 
seim, dice „Nar. Listy", că principesele 
domnitore austriaco n’au luat parte în po
litica activă; suntem însă oonvinșl, oă con
tesa Cliotek, fiă ca principesă, fiă ca soția 
moștenitorului tronului Austriei, Boemi ei 
și Ungariei, va pS.c}i fidel tradițiile neuita
tului ei părinte și dela ea atârnă să ridice 
mărirea și splendorea țării sale mame. Sunt 
doi ani, de când împăratul a primit depu
tăția consiliului orășenesc din Praga. Ora
torul acestei deputațiunl, primarul Dr. Pod- 
lipng, a adresat rugarea, ca un membru al 

casei domnitâre se locudscă în Hradsin din 
Praga. Domnitorul a răspuns în limba ce- 
hică și a promis, oă va împlini acâsta do
rință. Ooasia se dă aoum, Dâcă ministrul 
președinte Koerber ar avâ energia, care a 
avut’o contele Taaffe, ar păși acum înain
tea domnitorului ou propunerea, oa după 
oasătoria lui, arohiducele Franciso Ferdi
nand să resideze permanent în Praga. Prin 
faptul acesta raportul națiunei cehice cătră 
dinastiă s’ar consolida mult. Decă șeful ca
binetului actual a înțeles interesele dinas
tiei și problema sa, între cari în primul 
rend este mulțumirea națiunei cehice, atunci 
ar trebui să tălmăcâsoă la locul mai înalt, 
că promisiunea dată deputațiunei din Praga 
trebue să se împlinâscă tocmai acum, căci 
de-odată cu acâsta s’ar da semnul începu
tului unei întdroerl politice, prin care na
țiunea cehică ar putâ fi abătută dela ati
tudinea ei oposițională.

Convocarea dietei ungare. In si
nul partidei independente și dela 48 s’a 
pornit o viuă mișcare cu scop de a-se con
voca dieta. „Pol. Ert." asigură, că printre 
membrii partidei se desfășură o mare acti
vitate pentru a aduna 20 de subscrieri la 
petiția de convocare a dietei, ce se va 
presenta președintelui camerei în cjhele 
acestea. Aceeași ofioiâsă susține, că și par
tida liberală se pregătesoe pentru eventua
litatea acâsta, însă în cerourile parlamen
tare nu se aprobă oonvocarea dietei, pen- 
tru-că, după părerea celor mai mulțl, o 
ședință estraordinară ar fi o notă disonantă 
în mijlocul evenimentelor dela curte.

Procesul dela Deva.
(Raport special al „Gazetei Transilvaniei^.)

Deva, 28 Iunie n.

încă ou 4i.le mai înainte de pertrac
tare pregătirile se făceau.

Ungurii în tenebrâsele lor plănuirl se 
pregătiau ou înverșunare. Președintele dela 
tablă venise la Deva. De sigur, că n’a tre
cut ou vederea procesul pentru cununa de
pusă pe mormântul lui Iancu — ‘și astfel 
va fi dat instrucțiunile necesare.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Răpirea unei cântărețe.
Gând am oetit înainte cu câte-va 4’1® 

o depeșă, venită din provinciă, în care se 
cjioea, că unul din autorii răpirii d-neiGyp 
a istorisit tot ce a făcut și s’a petrecut, 
mi-am adus aminte a fi cetit în diare vechi, 
că o asemenea tentativă s’a comis față de 
divina cântărâță Malibran, care a inspirat 
lui Musset stanțele sale cele mai frumbse. 
Mi-am încordat memoria și am reconstituit 
următorea istorisire:

♦

Intr’o 4* d-na Malibran avea să cânte 
rolul Desdemonei și când, încă fârte emo
ționată și obosită se odihnea în camera 
ei, eine-va abătut viu la ușă. D-na Malibran 
era singură.

Intră ! dis® ea îndată, cre4ând, că 
veni a vre-o persână de servioiu.

Un servitor, cu fața spăriată, se pre- 
sentâ.

— Domnă, 4ige el- M’au trimis să ve 
caut în totă graba, fiind-că mama d-vostră 

e fârte bolnavă. VenițI iute, dâcă voițt s’o 
mai vedeți!

Fără a-șl da sâmăfăă ea nu ounoscea 
pe servitor și că se afla în costum de tea
tru, d-na Malibran se învăli într’o manta 
mare și urmă pe necunoscut. Acesta o făou 
să se urce într’o trăsură, care alergă ou 
cea mai mare iuțelă pe strade.

Mai întâifi cântăreți nu bănuia de loc 
cursa, în care că4use. Numai după câte-va 
minute ea observa, că trăsura nu luase dru
mul spre locuința mamei sale. Neliniștită, 
ea întrebă pe servitor, unde o conduce? 
Acesta nu răspunde nimio.

Atunci, înfiorată, tînăra femeiăsegră- 
besce a deschide geamul și a striga după 
ajutor. Geamurile erau înțepenite. Portiera 
trăsurei era încuiată printr’un mecanism 
secret. In fine trăsura se opresce, portiera 
se deschide și în același moment d-na Ma
libran simte, că i-se aruncă peste cap o 
glugă, în care o învălesc. Ea vre să se 
desvălue, dâr e prinsă de mâni și tîrîtă în
tr’o casă, în care intrând, aude cum se în
chide porta îndărătul ei.

Aici ’i-s’a luat gluga de pe oap. Ea 
se afla în întunerec.

IntrațI! 4’se 0 v°c® în momentul, 
când se desohise o ușă.

Și cântărâță vă4u înaintea ei un bu
doar delicios îmbrăcat întreg în colâre roșa, 
brodat cu argint și briliant luminat.

Ea întră. Nu era nimeni. Privi atunci 
în jurul ei ou surprindere și chiar cu pu
țină neliniște. Ea nu vădu alta, decât o 
frumosă harpă descoperită, cu soăunelul 
și cu pupitrul ei, ca și când instrumentul 
ar fi așteptat manile artistului, oare tre
buia să-1 animeze.

D-na Malibran se apropia. Pe pupitru 
se afla un bilet purtând numele ei. Ea îl 
luă și-l ceti repede. Biletul conținea cuvin
tele următoie:

„Domnă,
„Persona, care s’a făcut culpabilă de 

răpirea Vostră, Vă rogă de a-i acorda ier
tare. A făcut’o să Vă asoulte singură, 
departe de lume, departe de sgomot, de
parte de tot, oe a făcut’o să oomită acâstă 
crimă.

„Cântați dâr romanța Saul și veți fi 
liberă. Acesta este prețul vostru de res- 
cumpărare."

D-na Malibran împinse harpa cu mă- 

niă strigând: „Nu, nu! nu voifi cânta nici
odată 1 Credeți, că sunt o marionete? Nu, 
de-o miiă de ori nu, nu voii! cânta!" Vor
bind astfel, ea umbla ou pași repe4l prin 
budoar spre a oăuta o eșire, dâr totul era 
închis. Ea era deol cu desăvîrșire prisonieră.

încet, încet ea se ostenesoe în cerce
tările ei zadarnice. Cum ea crede, că va fi 
surprinsă de somn, dâcă va ședâ pe unul 
din scaunele moi, cari se aflau jur împrejur 
pe lângă păreți, se așe4& pe scăunelul 
de dinaintea harpei. Atunci imaginațiunea 
ei era în deplină lucrare, mereu pentru a 
afla mijlocul de a-șl redobândi libertatea. 
Fără a observa, ea lasă prin obioeifi să 
jâce degetele ei peste cordele instrumen
tului.

Harpa răsună... Ea învită la cântare... 
Malibrana cântă... Ce cântă ea? Acea ro
manță Saul, căreia îi datoresee atâtea trium
furi și asemenea atâtea frământări și ne
liniștiri. Ea cântă romauța și, lăsându-se 
răpită de avântul artistic, ea o oântă de 
două-orl.

„Mulțumeso! o! mulțumesc!..." 4id® 
o voce, care-i readuce aminte realitatea și
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Dâr orl-oe pregătire să fi făout ei — 
Românii n’au putut sta nepăsători față de 
cestiunea Iancu'*.

S’au pregătit și ei — dâr pregătirile 
Românilor au fost pe față, neavend miste
riosul scop de-a unelti, — oi scopul oel mai 
S9nin de a-șl manifesta interesul, — de-a da 
prin presența lor espresia cea mai fidelă a 
indignațiunei, ce i-a cuprins în urma in
sultelor aduse la adresa celui mai mare 
erou al Românilor asupriți.

In primul rend sunt oompetențl de 
sigur urmașii acelor Moți, cari odinioră au 
raportat cele mai strălucite victorii pe oâm- 
pul luptei pentru libertate.

Și bravii Moți au aucjit, că „Craiul 
Munților1* este infestat și turburat de calum- 
niă și răutate în lăcașul lui de veci, — au 
audit, că apărătorii cinstei și ai gloriei lui 
sunt trași în judecată — și condamnați. 
Au venit, să se oonvingă, ca apoi să ves- 
tescă munților noua fărădelege — să se re
volte codrii și stâncile, cari și aoum gem 
și se tângueso de cruda prigonire.

Tote acestea spinii șovinismului le-au 
înțeles din vreme...

Și nu s’au înșelat.
O deputațiă din 12 Moți — sub oon- 

duoerea domnilor Țințarl, comptabil și 
Aurel Oprea student în drept — în diminâța 
dilei de pertractare a sosit la Deva.

A mai sosit deputăția tinerimei uni
versitare din Pesta și ClușiO.

Din provinoiă au sosit țărani și preoți 
— dame și domni din jur și din oentru. 
Era întru adevăr o <ji de sărbătore pentru 
toți!

Astfel fiind pregătiți Românii, — acu- 
sații în frunte cu vrednicii lor apărători la 
ârele 8 au pășit peste pragul tribunalului.

La pertractare numai cu bilete se 
putea întră.

Cu mare năcas am putut oăștiga bi
lete pentru deputățiile amintite.

*
Au sosit în decursul dilei numărose 

telegrame de salutare, între cari una dela 
„Tinerimea română vienesă" („Voi, cari adl 
cu atâta demnitate representațl sfânta nos- 
tră causă, primiți entusiastul salut și asi
gurarea iubirei nostre frățesoi"); din munți 
dela „Moții lancului'* („Trăâsoă apărătorii 
cinstei naționale, representațl prin idealul 
nostru"); dela „Tinerimea română aradană" 
(„Felicităm din inimă victimele nouă și pe 
bravii apărători, ne alăturăm la ale lor fapte 
și simțăminte, condamnăm cea mai nouă 
bravură a șovinismului turbat"). lumânarea 
acestei telegrame din Arad s’a conces și 
întâmplat — din ordin superior — numai 
două cțile după pertractare. Au mai sosit te
legrame din Cehul Sălagiului dela d-1 George 
Pop de BăsescI, din Baia-Mare dela d-nii 
Alexandru Pop și Romul Avram ș. a. ș. a.

Pertractarea.
La ârele 8 și 20 min. tribunalul s’a 

o face să sară în sus de spaimă și de 
măniă.

In același moment, servitorul, care a 
fost răpit’o în mod atât de trădător, se 
presentâză și-i cjice, că e gata s’o reoon- 
duoă acasă. Gândindu-se, că reproșurile 
vor fi nefolositore, d-na Malibran îi ur- 
meză. In adevăr, scurt timp după acăsta 
ea se regăsesce în locuința sa. Pe toaletă 
ea găsi o mică cutiuță de giuvaere, ce 
oonținea cercei de diamant de-un mare 
preț ou un bilet, pe oare era scris ou 
aceeași mână, oare a soris biletul din bu- 
douar, un singur ouvent: Mulțumesc!

Marea artistă n’a putut nicl-odată să 
descopere, cine a fost acel amator de mu- 
sioă, care șl-a oferit acâstă luxuosă fan
tasia și care șl-a presentat scusele pe lângă 
un cadou princiar.

*
Și fiind-oă am evocat suvenirea Ma

li hranei, voifi să reaminteso o aneodotă de 
alt gen, din care se pâte vedâ, oe femeiă 
de inimă era juna cântărâță.

O femeiă cu fața palidă, îmbrăcată în 
haine negre, veni într’o diminâță la ospioiul 
copiilor, într’o sâră, unde un copil se mun- 
oia în convulsiunî. Sermanul mititel trebuia 

oonstituit în următorul mod: Președinte 
Dr. Pap Domokos-,—jucjl votanțl: Veres Jo- 
zsef, Pap Jeno. Acusator publio: vice-pro- 
curorul Dr. Nagy Lajos translator Nicâra.

După enunciațiunile de deschidere ale 
președintelui, referentul jude împărtășesce — 
pe basa actelor judecătoriei din Baia-de-Criș
— întrâga afacere, oare fost apelată de 
oătră acusațl.

S’au cetit în traducere ungurâsoă vor
birile lui Ion Scurtu și George NovaeovicI
— ținute la Țebea.

După esposeul referentului, președin
tele tribunalului întrâbă, dâcă aousații său 
apărătorii lor voieso să propună ceva, seu 
să câră vre-o lămurire?

Nici acusații, nici apărătorii n’au avut 
nimic de observat.

Se dă cuvânt procurorului, care — 
spre surprinderea tuturora — propune să 
se nimicâscă sentința judeoătoriei din Baia 
de-Criș, ce s’a adus asupra unei fapte 
nepunibile. (A-se vede espunerea din nu
mărul trecut al foiei nâstre. — Red.)

Declară, că Iancu întru adevăr e un 
erou și că aparține istoriei.

Preamărirea lui Iancu nu eonstitue 
delictul, care se cuprinde în §-ul 174 din 
legea penală.

De altă parte procurorul, cu argu
mente juridice motivându șl propunerea,— 
declară, oă în cașul de față trioolorul ro
mânesc dela oununa depusă pe mormântul 
lui Iancu nu eonstitue obiectul contraven- 
țiunei prevădute în ordinațiunea ministe
rială relativă la folosirea însemnelor și sto
gurilor, deci faptul nu pote fi pedepsit.

Resboiti în China.
Dâcă e să credem soirilor, ce 

sosesc din China, atunci starea tru
pelor internaționale aflătore acolo, 
este estrem de gravă. Numărul lor 
e prea de tot neînsemnat, ca să păta 
apăra pe străini în contra Boxerilor 
și a trupelor numerose Chinese. Cine 
se va mai îndoi acțl, că armata chi- 
nesă e pe partea Boxerilor? Și cine 
va pută să cțică, că între armata 
chinesă, Boxeri și guvernul din Pe
king nu este cea mai strînsă înțe
legere? liltă de altfel telegramele 
mai importante cu data de 27 Iunie:

Londra, 27 Iunie. Agenției „Reuter" 
i-se anunță din Cing-tan, că resculații din 
Vei-Hsien au prefăcut în oenușă oasa rnisiu- 
nei protestante.

Londra, 27 Iunie. Din Shanghai se 
vestesce, că amiralul Seymour se află 10 
mile departe de Peking. El duce cu sine 
300 de bolnavi și răniți.

Tot din Shanghai se anunță: Admira- 
lului Seymour i-a succes a trimite Luni săra 
un raport în Tien Cin, după care el se află 

să ia o baiă, dâr resistența sa era înfrico
șată și crisa amenința a deveni mortală, 
dâcă se prelungea. Dama în negru era Ma
ria Malibran.

—- Dragă copile, decă-țl voiîî cânta 
ceva, vei voi să întri în baiă?

Micul bolnav nu răspunse nimic. D-na 
Malibran cânta. Surorile de caritate plân
geau. Copilul rămase nesimțitor.

— Și dâoă voiîî întră în acâstă baiă, 
diee oântărâța oătră copil, vei refusa tu 
să întri cu mine?

Copilul dădu ușor din cap și încetă 
de-a striga. Surorile de caritate făcură un 
cero în jurul d-nei Malibran. Ea întră în 
baiă și întinse manile copilului, care nu 
mai făcu nici o resistență. Cinol minute 
după aceea, el adormi liniștit pe umărul 
Desdemonei.

Ou oât mai bine se pot înțelege, di
naintea acestei trăsături, stanțele atât de 
mișcătâre ale lui Musset:

Ce qu’il nous faut pleurer sur ta tombe hâtive 
C’est ton âme, Ninette, et ta grandeur naive, 
C’est cette voix du cceur qui seule au cceur

[arrive,
Que nul autre, apres toi, ne nous rendra jamais.

Tout-Paris. 

într'o situațiune grozav de strîmiorată la 8 
mile departe de oraș. Seymour numai două 
(file se mai pote susțină. Din trupele lui au 
cădut 63 omeni și mai bine de 200 sunt 
răniți.

Londra, 27 Iunie. Consulul engles 
din TienCin a primit o telegramă dela 
inspeotorul de vamă Hart, oă după o sori- 
sâre dată în 19 1. c. în Peking, ambasadele 
streine au fost provocate să părăsăscă în timp de 
lâ ore Pekingul.

Berlin, 27 Iunie. Soirea, că amba
sadorii străini au părăsit orașul sub escortă 
militară chinesă și că și-au luat drumul 
spre marele mur, dă de gândit Europenilor. 
Este adeoă forte întemeiată bănuiala, că 
ambasadorii sunt prisonierii Chinesilor și așa 
se vede, oă Seymour n’a ajuns la Peking, 
ori oel puțin n’a întrat în oraș.

*
încât privesoe pregătirile puterilor: 

America a numit comandant suprem peste 
trupele ei din China pe amiralul Chaffel. 
El va și pleca în 1 Iulie din San-Franois- 
co. Foile din New-York spun, că America 
va avă în curând o brigadă întrâgă în 
China.

Camera francesă a votat ministeriului 
de marină un credit de 3 tnilione franci 
pentru a transporta trupe în China.

Corăbiile italiene „Stromboli" „V. Pi
sani" și „Vesuvio" au pleoat în China.

Germania șl-a sfîrșit aprâpe de tot 
mobilisările pentru China. Alaltăerl a ple
oat ultimul transport la Wilhemshaven. 
împăratul Wilhelm va merge în 2 Iulie la 
Wilhelmshaven, ca să fiă de față la pleca
rea Lloydului. Cheltuelile Germaniei se urcă 
pănă acum la l*/2 milion mărci. Expediția 
germauă duce cu sine 2200 corturi. Cora
bia pancerată „Furst Bismarck" a primit 
ordin să grăbâscă plecarea.

*
„Berliner Lokalanzeiger" publioă o fârte 

însemnată declarațiă a unui German, oare 
âtă ce (jioe :

— Că din Peking nu soseso scirl prin 
telegraf, asta se mai esplică. Este însă nees- 
plicabil, oă nici un membru din oorpora- 
țiunea ambasadorilor n’a putut să câștige 
un om, care s’ar fi oferit de curier. Mulțl 
dintre diplomații de acjl din Peking petrec 
acolo de ani întregi, ei au servitori indi
geni, oarl îi servesc cu fidelitate, diploma
ții și somitățile indigene trăesc în amioițiă, 
comercianții europeni lucrâză cu funcționari 
de stat ohinesl și ou firme Chinese: s’ar fi 
putut așa-dâr afla vre-un curier de încre
dere. Cine îșl gândesoe tote acestea, de 
bună sâmă va fi estrem de îngrijat asupra 
sorții ambasadorilor. Sortea Europenilor 
sâu că este pecetluită, său că în Peking 
este o terâre așa de mare, încât putem să 
ne așteptăm la ceea-ce este mai grozav. 
Vrând să amintim o situațiune asemenea 
n’avem să ne gândim, decât la cele 
ce s’au întâmplat la 1792, 1793 și 1794 în 
Paris. O singură veste ar fi mântuit viața 
multor bărbați și femei închise. Sute de 
mii de âmeni ar fi dus vești despre cele ce 
se petrec, dâr spaima reținea pe fiă-cine și 
sufoca în germine gândul refugierii. Cine 
ar pută să nege, că ourierii porniți la drum 
din Peking n’au plătit ou viâța întreprin
derea lor îndrăsnâță ?

Cronica externă.
Noul cabinet italian s’a presentat 

alaltăerl pentru prima-oră la cameră. Mi- 
nist.ru-președinte Saracco a cetit deolara- 
țiunea Jmiuisterială, apelând la[ deputațl 
să garanteze prin atitudinea lor bineface
rile, ce le reclamă țâra cu drept. Declara
ția se provocă la diferitele curente, cari 
au pus în mișcare spiritul modern și cari 
deștâptă dorințe amăgitore. Față ou visu
rile acestea stă credința în instituțiile libe 
rale. Numai oredința acâsta l’a determinat 
pe actualul căbinet să stea, în actualele 
împrejurări, în servioiul patriei și al rege
lui. Nu este de loc timpul planurilor mari și 
obiectele de reformă ale guvernului vor fi 
oestiunile economice, justițiare, financiare, de 
instrucțiune și armată. Convingerea firmă 
a guvernului este, că pricina nemulțumirii 

poporului zace în miseria economică. Prima 
datoriă a guvernului va fi așa-dâr, ea să 
propună de urgență măsuri pentru ușura
rea parțială a miseriei. Guvernul n’a făcut 
nicl-odată promisiuni nerealisabile și nu va 
face nicl-când. A sosit însă timpul, să se 
arate prin fapte, că am înțeles necesitatea 
de a 'eși din primejdia acestei situațiunl, 
oare pote se devină amenințătore. Minis
trul râgă în fine partidele să se stimeze 
reciproo și să se întoroă la moderațiune, 
care a fost tot-dâuna o gloriă a tribunei 
italiene.

Declarația a fost ascultată cu deose
bit interes. Ea a fost cetită și la Senat.

Din Africa-sudică soseso una după 
alta soiri neîmbucurătore pentru Englesl. 
Raportele generalilor eoglesl nu amintesc, 
ce-i drept, decât despre rniol lupte și hăr- 
țuell cu Burii, dâr lucru ourios, tote se 
sfîrșeso cu flascul Englesilor și mareșalul 
Roberts e silit la urmă se reounoscă pier
derile Englesilor. N’a vestit el, că regimen
tul Derblyshire fu prăpădit de tot de oătră 
acei Buri „înfrânțl" și „subjugați", de care 
Englesii păreau a nu le păsa nimicj?

Agenția „Reuter" vestesoe din Maseru 
cu data de26 1. c. oă Burii au atacat o trupă 
de Basuti muncitori, cari lucrau la Kroon- 
stad. Dintre Basuti au cădut 20 și 200 au 
fost prinși. Asta s’a întâmplat tocmai atunol 
când catastrofa ajunsese pe regimentul Der
blyshire. Din Ladybrand a fost chemat la 
Maseru un subcomisar, fiind-că s’a răspân
dit soirea, că oomandantul bur Olivier a 
spart rândurile englese.

Din isvor engles vine soirea, că pre
ședintele Kriiger mai dispune încă în to
tal de 15—20,000 âmenl și că el ar fi de
cis să oontinue răsboiul pănă după alege
rea noului președinte în Statele-Unite.

SC1RILE DILEI.>
— 16 (29) Iunie.

Un omagiu Iui V. A. Urechiă. Cu 
ooasiunea jubileului literar de 50 ani al 
d-lui V. A. TJrechiă, d. Ignatie Mircea, li
cențiat în drept și președinte al reuniunei 
„Frăția'* a Românilor transilvăneni din 
Bucuresoî, a luat inițiativa de a oferi ma
relui Român, ca un omagiu de adâncă re- 
ounosoință, un frumos album, oare conține 
portretul veneratului patriot. Albumul, în 
oare s’au înscris toți oarl simt românesce, 
este luorat ou multă măestriă și a fost es- 
pU8 în vitrina halei dela „L’Inâpendanoe 
Roumaine", unde va sta câte-va cjile și 
apoi va fi înmânat jubilarului. D. Coșbuo, 
eminentul scriitor, a făcut o dedicațiă în 
versuri.

Un ucigaș achitat. In 27 Iunie n. o. 
s’a pertraotat înaintea curții cu jurați’ din 
Budapesta un proces pentru duel. Aousă-t 
era advocatul Nyuly Mihaly, care a ucis în 
duel pe Horvath Istvan, de asemenea ad
vocat. Se dice, că acest verdiot „a fost 
primit de toți ou mulțumire și simpatiă".

Cununia. D-1 Vasilie Vrzică și D-ra 
Miți Moldovan anunță cununia, ce șl-o vor 
celebra Duminecă în 15 Iulie st. n. în bi- 
serioa română gr. oat. din Varviz.

Unde e Andree? Despre îndrăznețul 
aeronaut, care acum trei ani a pleoat ou 
balonul spre Polul nordic, a sosit o 
nouă soire. „Lokalanzeiger" din Berlin pu
blică după alte tjiare următorea telegramă 
din Vardoe: „Andrâe e scăpat". De trei 
ani, de când Andrâe a pleoat spre Polul 
nordio, mulțime de soiri și svonurl de aoes- 
tea cutreerară pressa europână, dâr nici
odată nu s’au adeverit. Aoâstă soire la
conică, de-asemenea abia e de crecjut, căci 
cine îșl va putâ esplica, oum de Andrâe, 
dâoă mai trăesoe, abia aoum, după trei ani, 
vine să fiă desooperit lumei.

Un mort înviat. Un cas înfiorător 
și unio în felul său s’a petrecut dilela 
aoestea într’o comună din comitatul Biho
rului. Țăranul oel mai bogat din acea co
mună, George Gaia, a murit. Tote rudeniile 
și multă lume merseră la casa mortului; au 
trimis în satul vecin după preot să săver- 
șâsoă înmormântarea, dâr acela n’a putut 
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merge, și astfel mortul a rămas înoă o 
nopte pe catafalo, âr dmenii îl priveghiau 
în odaia vecină. Oătră medul nopții s’a 
aucjit oeva sgomot suspect în odaia mor
tului. Câțl-va feciori mai curagioșl s’au 
sculat dela masă să vadă, ce e în odaia 
vecină. De-odată ușa se deschide și etă 
mortul învălit în haina lui albă. Intre cei 
dela masă era mare panică. Mulțl se as
cunseră sub masă, 6r alții fugiră afară. 
George Gaia înțelese îndată situația și le 
dise: „Nu vă temețî! Eu nu fao rău ni
mănui. Am înviat, și acum din nou voifi 
trăi!“ Cu aceste cuvinte el, ca tată de 
familiă, ocupa looul de frunte la masă. 
Rudele și cunosouții prinseră pe încetul 
euragiîl și se așezară și ei la masă, apoi 
l’au invitat și pe el să bea și să le vor- 
băsoă, oe a văcjut în celaltă lume. Mortul 
înviat n’a așteptat multă îmbiare și a în- 
oeput a-șl petreoe cu cei ce l’au priveghiat. 
Pănă aci petrecerea fu veselă, — dâr în
dată s’a întors spre întristare. Nevasta lui 
Gaia n’a fost în casă, când bărbatul ei s’a 
trezit din mdrtea aparentă. Ea acum veni 
acasă din veciul și când păși în odaiă, spre 
mirarea ei, îșl vede bărbatul în fruntea 
mesei îmbrăcat în hainele de mort, oum 
tocmai trăgea la măsea dintr’un pahar. 
Sărmana femeiă, oând vădii acest spectacol, 
țipă puternio și căiții la pământ. Și când 
în cjiua următore sosi preotul, într’adevăr 
găsi un mort, dâr nu pe acela, pentru 
cere a fost chemat. El înmormentâ adecă 
pe sermana femeiă, care a murit de spaimă. 
Astfel istorisesce cașul acesta 4i&rul „Bud. 
Hir.“

Aparate de fotografie pentru diletanji. Firma 
A. MOLL, liferantul curții c. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îșl recomandă amatorilor de 
foto gr afar e, articolele sale necesare pentrna fo
tografa. La cerere trimite liste ilustrate conți
nând prețurile. Deposits în Brașov la F. Jekelius, 
F. Kelemen, Victor Roth, farmaciști. Teutsch și 
Tar tier, D. Eremias nepoți.

Soiri merunte din România. — 
Sosirea M. S. Regelui în țâră a fost amâ
nată ou câte-va cjile- Ba crede, că Majes- 
tatea sa va sosi în capitală mâne, Sâmbătă.

— „Epooa“ anunță, că Duoele de Or
leans, pretendentul la tronul Franoiei, va 
veni la Sinaia în cursul acestei verî. Vi- 
sita ducelui ar fi în legătură ou dorința 
sa de a-se stabili pentru mai multă vreme 
în România.

— D-l N. lonescu, bătrânul membru 
al Academiei Române și fost ministru, aflân- 
du-se la proprietatea sa Bradu, din jude
țul Roman, a fost maltratat și jefuit de o 
bandă de tâlhari, de a cărei urmă admi
nistrația n’a dat încă nici pănă aoum. D-l 
N. lonescu n’a soăpat ou viață, decât prin 
minune.

— Consiliul de miniștri a decis să 
..acorde emigraților evrei transportul gratis 
pe vaporele serviciului maritim român, până 
la Roterdam.

— Guvernul otoman a invitat pe con
sulatele otomane din România să nu libe
reze nici un pașaport său permisiune Evrei
lor, cari ar voi să emigreze, seu numai să 
călătorâscă în Turcia pentru afaceri comer
ciale său de orl-ce alt soifl.

— Comisarul general al României la 
Esposiția din Paris anunță, că soirile date 
despre recompensele acordate de jurii, sunt 
■fantastice, deorece luorarea juriului nu era 
încă terminată și a fost confidențială. In 
juriul pentru cereale, s’a obținut numai pen
tru 3 județe 2 premii mari și vre-o 20 de 
medalii de aur. Streinii au fost fdrte bine 
impresionați de buna calitate a cerealelor 
române.

— Guvernul român a declarat portul 
Trebizonde infectat de ciumă. Pentru pro 
veniențele din acăstă localitate s’a stabilit 

■ o carantină rigurdsă de 10 cHl0 la Sulina.

— Direoțiunea navigațiunei fluviale a 
regiei va înființa un serviciu de vapore 
pentru călători pe Dunăre, dela Turnu-Se- 
verin până la Sulina. Serviciul de vapdre 
va fi făcut între tote porturile mai prin- 
oipale.

— In cursul lanei MaiQ, comitetul 
pentru ajutorarea inundaților și incendia
rilor a acordat suma de 4000 lei, spre a fi 
distribuită loouitorilor de prin județe, cari 
/.sunt lipsiți de mijldce.

Convocare.
Societatea pentru crearea unui fond de 

teatru național român îșl va țină adunarea 
sa generală din ăst an în opidul Abrud 
(corn. Alba-Inferioră) în cțilele de Duminecă 
și Luni în 9 (22) și 10 (23) Iulie a. c. cu 
următdrea

Programă:
I. ț)iua primă Duminecă, în 9 {22) Iulie.

1) Președintele va deschide adunarea 
generală la 10 ore a. m.

2) Se aleg 2 notari pentru ședințele 
adunării.

3) Secretarul va ceti raportul comite
tului societății asupra lucrării sale dela adu
narea generală din urmă.

4) Se alege o comisiune de 5 mem
bri pentru propuneri și raportul comite
tului se predă acestei comisiunl spre esa- 
minare.

6) Oasarul societății va ceti raportul 
despre starea casei ou sporul dela ultima 
adunare încocl și peste tot despre averea 
societății.

6) Se va alege o comisiune de 5 mem
bri pentru esaminarea raportului casarului.

7) Se va alege o comisiune de 5 mem
bri, cari în înțelesul §. 4 din statutele so
cietății vor câștiga membri fundatori, or
dinari și ajutători pentru societate.

8) Se vor oeti discursuri corăspunrjă- 
tore scopului societății său de altă materiă 
literară, ce sunt a se insinua președintelui 
înainte de adunare.

9) Președintele închide adunarea.

II. l)iua a doua Luni, în 10 (23) Iulie.
1) Președintele deschide ședința și 

protocolul ședinței precedente se va ceti și 
autentica.

2) Raportul oomisiunii pentru oâști- 
garea membrilor noi.

3) Raportul oomisiunii asupra socote
lilor casarului.

4) Raportul oomisiunii despre rapor
tul oomitetului societății și insinuarea pro
punerilor în interesul fondului.

5) Se va deoide locul și cjiua adunării 
generale pentru anul 1901.

6) Se va alege o comisiune de 3 mem
bri pentru autenticarea protocolului din șe
dința II.

7) Președintele va închide adunarea.
Invităm la acâstă adunare generală a 

societății pentru orearea unui fond de tea
tru național român pe toți membrii funda
tori, ordinari și ajutători ai acestei socie
tăți, preoum și pe toți binevoitorii ei și 
sprijinitorii culturei românescl.

Lin ședința comitetului ținută în Brașov, 
la 4 (17) Iunie 1900.
Iosif Vulcan m. p., Vasilie Goldiș m. p.,

președinte. secretar.

Prochicțiunl și petreceri.
Tinerimea română din Mercurea și jur 

învită la Concertul ce-1 va arangia cu con
cursul unui grup de 12 teologi din Sibiiu 
Joi în 29 Iunie v. o. (la sf. Petru și Pavel) 
în sala cea mare a hotelului „3 Arabi*1 din 
Merourea. Venitul curat e destinat pentru 
soopurl filantropice.

începutul la 7’/2 6re sera. Intrarea de 
personă: loo I. 1 cor. BO b., loc II. 1 cor. 
20 b., loo de stat 80 b.

Bilete de întrare se capătă săra la 
oassă.

Suprasolvirile generose se primesc cu 
mulțămită și se vor chita pe calea publi
cității.

Program: 1. „Imn religios1*, de G 
Dima. 2. a) „Era ndpte ’ntunecosă** de G 
Dima. b) „Fost-ai lele11, de T. Popovicl. 
3. a) „Inzadar alerg pământul1*, de G. Dima. 
b) „Nu-i...! de***! a) „Zorirea1*, („Gre- 
telein“) de G. Attenhofer. b) „Cân tec eroic** 
(„Heldengesang**) de Stunz. 5. „Hora Plâia**, 
de G. Dima. 6. a) „N6ptea“ de F. Schu
bert. b) „Cântecul Marinarilor11 de T. de 
Flondor. „Cisla°, operetă comică cu soli 
de C. G. Porumbeseu — După concert ur- 
mâcjă dans.

Literatură.
A apărut Nr. 12 din „Noua Revistă 

Română pentru politică, literatură, soiință 
și artă1* cu următorul sumar: Constantini. 

Moteanu : Situația financiară și datoria pu
blică ; A. D. Damianoff: Băncile de emisiu
ne și circulațiunea monetară (In special 
banca Națională Română); Ion Pop-Rete- 
ganul: Firuța Nițului (nuvelă): Sim. FI. 
Marian: Musca rea; Dr. Birman: jDespre 
timiditate; T. Duțescu-Duțu : Poesia nostră 
populară.

Mișcarea literară și sciențifică: Dr. Zo- 
sîn : Substratul patologic în pesimismul con
timporan; Aurel Onciul: Dreptul adminis
trativ român (de dr. George.^ Popovioiii) ; 
loan Sooaciu: Idei fundamentale în Eco
nomia politică și o nouă teoriă sociologică; 
S. Ordeanu: Eminescu pesimist, profet și 
economist. — Notițe bibliografice. Supli
mentul I Chestionar privitor la psihologia 
poporului român de G. Coșbuo. Ang. De- 
metriescu, O. Densușianu, C. Rădulescu- 
Motru. — Cântecile haiducești de Filip 
Drugescu. — Esposiția de tablouri în ma
rele palat de cristal din Miinchen de Ulpiu 
Traian Mihaiîî. Suplimentul II Clopotele de 
Du Midi. — Plutașul (poesiă) de D. G. Mu
gur. — Pensionarii de I. D. Manolaohe. — 
Primăvară (pastel) de Paul St. lonescu. — 
Cincinat Pavelea (fantesii) de 1.1. Sceopul.

NECROLOG. Mult întristata soțiă 
Maria G. Popa, inconsolabilii fii Ioan G. 
Popa, George G. Popa, Nioolae G. Popa; 
Steliana P. Panțu, Maria Gologan (fiice), 
Maria I. Popa, Emilia G. Popa, Alexan
drina N. Popa (nurori); Pavel Panțu, loan 
Gologan (gineri), precum frați, cumnațl, 
cumnate și nepoți, au durerea a Vă face 
cunosoută mortea prea iubitului lor soț, 
tată, socru, frate și moș George NicăPopa 
„membru ordinar al Asociațiunei Transil
vane*1 înoetat din viață astăcjl la orele 
12 din di, în etate de 79 ani.

înmormântarea va avâ loo Sâmbătă în 
17 Iunie st. v., orele 3 p. m. la Biserica 
S ților Archanghell din Satulung.

Satulung, 15 (28) Iunie 1900.

(JLTIME SC1R1.
Viena, 28 Iunie. Acji la 12 bre 

din fii s’a săvârșit la palat actul so
lemn al depunerii jurământului ar- 
chiducelui Francisc Ferdinand. Alteța 
Sa a jurat, că recunosce pe deplin le
gile casei împărătesei în genere și 
în deosebi cu ocasiunea căsătoriei, 
ce o va încheia cu contesa Solia 
Chotek; că acceptă și recunosce, că 
privesce căsătoria cu contesa Sofia 
Chotek de căsetoriă morganatică ; că pe 
copiii, cari din darul lui Dumnecjeu 
se vor nasce din acea căsătoriă, îi 
privesce ca de rang neegal și după 
sancțiunea pragmatică, ca neîndrep
tățiți la moștenirea tronului atât în 
Austria, cât și în Ungaria.

Textul declarațiunei se va pu
blica mâne în foile oficiale. După 
„Fremdenblatt11 archiducele a mai 
declarat, că e pe deplin consciu de 
ceea ce face și se obligă, că nici-o- 
dată nu-și va retrage declarațiunea 
solemnă, nici nu va încerca nimic, 
ce ar tinde la slăbirea ei. înainte 
de depunerea jurământului Majesta- 
tea Sa, stând în fața tronului, a 
adresat o vorbire cătră cei adunați, 
amintind între altele, că permisiunea, 
ce i-a cerut’o archiducele, i-a dat’o 
din iubire cătră el, după-ce archidu
cele a fost gata a întări prin jură
mânt, că consideră căsătoria lui de 
morganatică. Apoi Maj. Sa a rugat 
pe cei de față să fiă martori la acest 
act sărbătoresc.

Petersburg, 28 Iunie. Contra-ad- 
miralul A'exjriv comunică din Port- 
Arthur, că sub conducerea sub-colo- 
nelului Sirinski o trupă din 4 com
părui rusesc! și tot atâtea interna
ționale, au liberat în 26 Iunie năptea 
espediția lui Seymour și au dus în Tien- 
Cin 200 răniți.

Cifu, 29 Iunie. Trupele lui Sey
mour au iost mântuite. El se reîn- 
tbree Ia Tien-Cin. Planul de a mer
ge la Peking nu și l’a putut realisa. 

Trupele lui au suferit mult. Colone
lul german Stossel merge cu o trupă 
internațională de 10,000 spre Pe
king.

Londra, 28 Iunie. Din Shanghai 
se vestesce, că Boxerii au pustiit 
șcbla de răsboiu din Mukdeni (Mand- 
șuria).

Lui „ Times* i se anunță din Jo- 
kohama, că Japonia a închiriat 31 co
răbii de transport pentru a trimite 
trupe în China.

Jokohama, 28 Iunie- Guvernul 
japonez a decis să trimită 20,000 sol
dați în China.

Londra, 28 Iunie. Din isvor trans- 
vaalian se anunță, că Burii se întă
resc cu șanțuri pe colinele dela Midd
leburg, unde ei sunt forte numeroși.

» B 1 95 H S 95
Cum scrie Ibsen? — O revistă ita

liană dă importante amănunte ou privire 
la modul de luorare al lui Ibsen. Ilustrul 
dramaturg norvegian ține ou sfințenie prin- 
oipiul unuia din personagiile sale: „Omul 
cel mai tare e acela, care luorâză singur11.

Viața lui Ibsen se scurge într’o sin
gurătate aprope compleotă. Poetul norve
gian e unul din marii muncitori ai timpu
lui. Forte "rar îșl acordă vre-o di de va
canță. In fiă-care diminâță la 7 ore se așe- 
dă la masa de lucru, pe oare n’o părăsesoe 
decât la ora 1 după amiacjl. Enrio Ibsen 
scrie o dramă pe an.

Șâpte luni trec numai în lucrări pre
paratorii, ceroetărl istorice și alte amănunte 
în schițarea planului, împărțirea în acte și 
în scene. Celel’alte cinci luni sunt consa- 
orate redactărei propriii cjise a piesei- Acâsta 
a doua parte a operei e mai puțin obosi- 
tore pentru Ibsen.

Când înoepe ași redacta drama, ar 
pută să spună ca Racine, odinioră : „opera 
mea e oompusă, nu ’ml rămâne decât s’o 
soriu“.

Cu cât se apropiă de scena ultimă, 
Ibsen se simte năpădit de tristeță. D-lui 
Lindler, care-1 întrebase pentru-ce se întris- 
teză tot-dâuna în momentul oând alții s’ar 
bucura, Ibsen i-a răspuns:

„Melancolia în momentul când termin 
o dramă provine din târna, oa acâstă piesă 
să nu fie ultima. Atunci mi-se pare că tote 
isvorele spiritului meu sunt sleite și nu mai 
am nimio de spus“.

„De alt fel aceste temeri sunt false, 
— recunosc. Puțin câte puțin spre mirarea 
mea și fără soirea mea, nonă materialurl se 
îngrămădesc în creerul meu. Câte-va săp
tămâni abia a trecut și planul unei nouă 
lucrări se arată ochilor mei11.

rJtlvista di studi Psichisi* din 
Turin publică următorea istorioră, oe i-o 
împărtășesce o cetitbre a ei: Mama mea a 
murit în 1885 și încă în absența mea. Ou 
oâte-va 6re înainte de morte am cercetat’o 
și medicul spunendu-ml, că încă va mai 
trăi cât-va timp, m’am depărtat.. înainte 
de a eși, am sărutat’o și i-am dia: „Mamă 
eu merg pănă aoasă să-mi adorm copila
șul11. — „Te și duci?*1 dise ea liniștit și 
privind jalnic în ochii mei. „Dumnecleu cu 
tine. Ne vom vede mâDe diminâță?11 iMân- 
găiată puțin am mers acasă și după-ce mi-am 
adurmit copilul, m’am culcat și eu. Der nu
mai puțin timp am putut să dorm. M’am 
deșteptat degrabă și încet, ca să nu trezesc 
copilul, m’am îmbrăoat. Când eram gata 
văd de-odată la piciorele patului un glob 
alb apropiindu-se încet spre mine. M’am 
speriat grozav și am aprins luminarea. Co
pilul sta ridicat în pat și mi-acjis: —„ Am 
aucjit, cum te îmbraci. Unde mergi?11 — 
„La bunică-ta**. — „La bunica?11 cjise co
pilul mirându se. „Bunica este aici. Tocmai 
acum am vădut’o*1. — „Cum s’o fi vă(jut?u 
dise-i agitată. „Sci, că ea zace bolnavă și 
nu pbte fi aiolu. — „Ba da, e aici. Am vă- 
(jut’o când a întrat de tot încet, ca să nu 
te conturbe; șl-a pus capul lângă mine pe 
pernă, m’a sărutat și ml-a cjis încet: liibu- 
ono (fi bnu). Apoi s’a dus la patul tău, s’a 
oprit la piciorele patului și te-a privit lung*1. 
Vorbele copilului m’au iritat grozav, așa că 
mă cuprinse frigurile și simțiam cum cineva 
mă sărută. Puțin în urmă veni fratele meu 
și-mi spuse, că mama a murit. Mi-a mai 
spus, că diminâța la pioiârele patului ei 
a văcjut lumină, oeea-ce l’a mișoat așa de 
tare, încât începu să plângă, oreejând, că 
s’a ară, at spiritul mamei.

Pănă aid istorioră. Că ce e adevărat 
și oe nu din ea, lăsăm în răspunderea po
vesti torei.
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Dela „Tipografia A. ISureșianu“ 
din SSs-«ș<sv.

se pot procura următârele cărți:

Pentru comercianț» funcționari și 
toți omenii de afaceri, precum și studențl 
putem recomanda următorele cărți:

mânui de dreptul cambial, lucrat 
de loan Socaciu, profesor la școla română 
gr. or. din Brașov. Cartea e tipărită pe 
spesele „Albinei“ și e menită a face mari 
servicii tutu-or, cari au afaceri cu cambii 
polițe). Prețul 2 fi. (cu posta 2 fl. 10 cr).

Idei fundamentale în economia 
politică. D-l loan Socaciu, vechili profe
sor la scolele comerciale române din loc, 
a scos de sub tipar o nouă broșură sub 
titlul de mai sus, fiind adausă în partea a 
doua și o nouă teoriă sociologică, care con
ține lucruri de interes soiențific deosebit 
mai ales pentru specialiști. A cunosce ideile 
fundamentale ale economiei politice este 
fără îndoâlă de mare interes pentru ori 
care cetitor inteligent. Prețul e 65 cr.

Procent, Promil, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
dile într’un mod practic; sunt ■ mai multe 
esemple esplicate amănunțit, așa ca să fie 
înțelese de ori și cine; de-asemenea modul 
de calculare al intereselor la bănci și teo
ria conturilor curente. Prețul 40 cr. plus 
3 cr. porto.

„Curs complet de corespondența 
comercială™, de I. O- Panțu. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și spedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede și cupdne etc. Prețul 1 fi. 60 or.

Un capitol din Contabilitatea duplă 
de 1. C. Panțu, prof, la școla comercială 

. superioră din loc. Tracteză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, păte ori 
și cine să învețe contabilitatea, adecă ți
nerea socotelelor în economia proprie și în 
afacerile comerciale. Prețul 50 cr. -ț- 5 cr. 
porto.

Al doilea capitol din contabilita
tea duplă, de I. G. Panțu. Acăstă nouă 
broșură conține : afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă.

La creditul cambial s’a introdus o afa
cere de patru luni, trecută în registrele 
principale și auxiliare după metodul usitat 
la noi, precum și după metodul numit fran- 
ces, întocmai așa, după cum se întrebuin- 
țăză în practică, arătându-se încheerile lu
nare și încheerea anuală.

La afacerile de bancă, după o împăr
țită sistematică a afacerilor, s’a esplicat 
scontul de cambii și reescontul, afaceri cu 
monete, avansuri pe efecte publice (lom
bard); împrumuturi pe alte gagiurl (marfă 
etc.) și depunerile spre fructificare. Espli- 
cările s’au făcut la singuratice cașuri și 
apoi s’au combinat la mici afaceri, cari 
durăză trei și șese luni, arătându-se închee
rea într’un Maestru tabelar și la urmă ară
tându-se trecerile, așa după cum se în
tâmplă în practică, în registre principale 
și auxiliare.

Prețul este 2 corone -J- 10 bani porto- 
De vendare în Brașov: la Tipografia „A.

Mureșianu“ și la Librăria N. Giurcu. In Si- 
biiu : la Librăria archidiecesană. — Atra
gem atențiunea publicului nostru, îndeosebi 
a celor ce se ocupă cu afaceri comerciale, 
precum și a membrilor din direcțiunile 
băncilor nostre și a funcționarilor aces
tora, asupra acestei lucrări de neapărată 

■trebuință.
*

Cărți de rugăciiuni și predici.

Acnghira Mântuirei, cărticea de 
rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufietâscă a drept credincioșilor creștini, 
Edițiunea IV corectată. Gherla, Tipografia 
diecesană 1899, Un esemplar în păreți tari 
oolorațl 35 or. (plus 5 cr. porto.)

mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla, Tip. 
„Aurora“ A. Ted; ran 1899. Conține peste 
334 pag. Legată în păreți' tari colorați, 
costă 50 cr. (cu posta 55 cr.)

Ilicul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tip. ,, Aurora “ A. Todoranl898. Un esemplar 
legat în păreți tari colorați costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întru onorea Preacuratei Fecidre Maria, pen
tru folosul și mângăiarea sufletelor. Gherla, 
Tip. Diecesană, 1898. Prețul unui esemplar 
legat în păreți tari colorați 20 cr. (cu posta 
23 cr.)

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

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

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

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

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, d- Em. El?fteriscu, 
.mnosent atât de bine în cercurile rornâ- 
ueecl din numărbsele sale s irierl atât de 
mădndse, instructive și cn ntâta gust or- 
tite. E o carte mare, de 350 psg. Prețul 1 
fl. 50 or. (4 lei).

Cursul pieței Brașov.
Din 29 Iunie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.-

19.04 Vend. 19.12
18.90 Vend. 19.—
19.26 Vend. 19.30
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. — t—
. 58.50 Vend. —.—

10.72 Vend. —.—

Cursui ia bursa din Viena.
Din 28 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 115.60
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.20
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 119.75 
Impr. căii. fer. ung. în argint. 41/2°/0 99. —
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.80 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.65 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii..................... 158.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.75 
Renta de argint austr..............................97.60
Renta de hârtie austr.............................. 97.35

Renta de aur austr........................ 115.90
LosurI din 1860............................. 134.40
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.47
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 726.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 694.50
NapoleondorI................................ 19.30
Mărci imperiale...................118.52t/2
London vista.......................... 242.35
Paris vista......................................96.45
Rente de corone austr. 4% . • • 97.60
Note italiene................................. 90.90
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Schimbare de local
d

Subscrisul am onăre a aduce la cunosciuța On. L 
mușterii, că cu începerea dela 1 Iulie n. a. c. îmî voifi 
strămută renumita mea |

bratăriă de pâne și franselăriă | 
din localul de până acuma Strada măcelarilor nr. 7, § 
(Curtea poliție?, în brutăria mea proprie, arangiată | 
după sistemul cel mai nou, în Strada Aței nr. 3 3 
(colțul vis-ă-vis de Schwarzburg) și tot-odată pentru g 
comoditatea mușteriilor voiu deschide O fi § ia Să în i 
casa Jui Kleverkaus Strada Hirscher nr. 6 (din jos de | 
succesorii lui Muller.) W

In firma speranță, că onor, mușterii me vor ono- L 
ra cu încrederea, ce mi au arătat până acuma și în |5 
localurile cele noue, asigur, că me voiti sili, ca și mai f 
depatte se corespund cerințelor D lor, cu un serviciu ii 
fdrte culant și marfă bună și fină. •!

Cr totă stima 

WILHELM SCHMIDT’S. | 
------------------- ------------ -------- -------J—r- > r^...

Wilhelm Schmidt’s Filiala, SMa Hirscher Hr- S. 
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ale lui
VerStaMBe niiin!:î. «Becii (lăsare eiatîîi este j»rove«țiwtă eu marea «Ie 

«jierjave a lui A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- ? 

tăților celor mai cerbicose la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 1 
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 4 
a celor mai diferite băle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 2s 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.— V 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. a

FranzbranntweSn și sare a lui &
Vawi’frn hî Iii mtmcî dăcă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
VuHldUHU HUHEdi, plumbul lui A. Moll. A

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

X

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

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

Trimiterea jirimeipală prin
Farmacistul A. MOMi,

c. și r. îuruisor al curții imperiale Viena, Taclilata 9
Comande din provinciă se efectuezâ dilnic prin rambursă poștală.

Ea deposits se se ceră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros
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D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _* ’
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Prețul abonamentului este: 

Pentru Austro-Uagaria: 
trei luni. .
șese luni.
un an ...

Pentru România și străinătate:
trei lui»...................................................... 10
șese luni . .   20
un an.....................................................  40
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X
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Pe
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Pe
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3
6

12

fi. 
fl.
fl.

X
X

>

fr.
ir.
ir.

X

Braiascâ.
'A
1

n. -
fi. -

50 cr.

a

Pentru Âusiro-Ungaria:
an ... .
șese luni. 
trei luni .

Pentru Romănia și străinătate: 
an . 
șese luni 
trei, luni

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

......................................... 2
se fac mai ușor și mai

franci,
franci.
franci.
repede prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

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

Admmistrațmm „Gazetei Transilvaniei.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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