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A dministrațiunea.

Jubileul gimnasiului nostru.
Brașov, 21 Iunie v.

Cinci-Zec! de ani de muncă și 
stăruințe nobile pentru luminarea și 
cultura nemului; cincizeci de ani 
de jertfe continue și nesfîrșite, aduse 
cu acea însuflețire, cu acea cre
dință tare și nestrămutată, că ținta 
mărâță se va ajunge în mânia tu
turor piedecilor vremelnice; cinci
zeci de ani de conlucrare frățescă 
și desinteresată, de sfătuiri seriose, 
de îngrijiri zelbse pentru buna reu
șită a întreprinderii celei mari, me
nită a da poporului putința de a-și 
lumina mintea învățând carte în 
dulcea sa limbă maternă: etă însem
nătatea înălțătbrei aniversări a „clă- 
direi Ierusalimului românesc" din 
orașul nostru, cum îi plăcea a Zice, 
în aventul seu entusiast, fericitului 
loan Popasu, care ca protopop ro
mân al Brașovului a premers cu 
bunul esemplu și a presidat activi
tății nobile și generose, prin care în 
anul 1850 s’a pus temelia gimna
siului român din Brașov.

Acăsta aniversare, ce se va 
serba în cjiua de Sf. Petru și Pavel, 
trebue se deștepte în noi cei de atji
— cari chemați suntem a continua 
opera de regenerare și de progres, 
începută cu atâta însuflețire și ab- 
negare de părinții și înaintașii noștri
— pe lângă sentimentele de adencă 
recunoscință, și consciința de marea 
datoriă, ce o avem nu numai de a 
persevera pe cărarea mântuitore bă
tută de ei, ci de a nisui și stărui 
din resputeri pentru a perfecționa 
tot mai mult opera lor, a-o scuti și 
apăra contra vijeliei timpului, și, trans- 
punendu-ne cu gândul în acea epocă 
fericită de activitate roditbre, ce a is- 
vorit din înțelegere și dragoste fră- 
țâscă, a lua esemplu dela ei și a-ne 
îmbărbăta de succesele dobîndite 
de ei.

Și într’adevăr, ce pote ■ să ne 
înalțe mai mult sufletele, decât ur
mărind cu de-amăruntul stăruințele 

și faptele întemeiătorilor și ale bine
făcătorilor gimnasiului nostru în a- 
cest interval de o jumătate de secol?

Cu totă schimbarea, ce s’a pro
dus în viața poporului nostru, după 
mari jertfe aduse de el în anii de 
turburări, situațiunea lui era și în 
anul 1850 destul de dificilă, căci îi 
lipsiau de tbte și rămase avisat tot 
numai la zelul, energia de inițiativă 
și de activitate și la iubirea de jertfă 
a bărbaților săi luminați, cari con
duceau causa lui sfântă.

Cea mai mare lipsă însă o sim- 
țiau, mai ales în părțile acestea de 
miaflă-eji ale Ardealului, Românii în 
ce privia școlele. Lozinca era pe 
atunci: scole, prin cari să se potă 
da învățătură poporului!

Erau convinși cu toții, că a. so
sit un timp, în care și Românii, 
dăcă voiau să între în concertul na
țiunilor patriei, trebuiau să se întă- 
răscă cu arma învățăturei și asciin- 
ței. Cei mai luminați pătrundeau cu 
spiritul lor neapărata trebuiuță, ce 
se impunea de-a scote poporul din 
întunerecul văcurilor, er ceilalți sim- 
țiau acesta mai mult instinctiv, însă 
toți erau conduși de aceeași dorință 
și de aceeași nisuință și credință, 
căci se iubeau și aveau încredere 
unii față cu alții.

Așa și Românii brașoveni. Cei 
cu învățătură și cu esperiență for
mau sfatul. Ei luau inițiativa, 6r cei
lalți le urmau cu încredere și îi spri
jineau din tote puterile, cu cuvântul, 
cu fapta și cu jertfe materiale în 
tote întreprinderile, ce le aflau bune 
și salutare pentru națiune.

Așa s’a săvârșit și mărâța acti‘ 
vitate, care a dat fiiință gimnasiului 
nostru. Trebue ca cine-va să cetâscă 
cu atențiune istoricul șcblelor centrale 
române din Brașov, care în urma 
salutarei inițiative a corpului profe
soral va apare Zilele acestea, ca să 
înțelâgă cât de multă muncă spiri
tuală și cât de mari jertfe materiale 
au trebuit să se presteze, pentru ca 
să se pbtă realisa marea operă a 
înființărei acestor școle.

Prin propriele forțe numai Ro
mânii brașoveni au putut isbuti a-și 
vedâ încoronate dorințele. Și dăcă nu 
era acest zel, acâstă însuflețire și 
iubire de jertfă, ce au manifestat’o 
în deosebi vrednicii neguțători din 
Brașov, cine scie, de mai aveam as- 
tăZl un gimnasiu român in Brașov.

Era vorba pe atunci, ba se fă
cuse chiar pași din partea neuitatu
lui archiereu Șaguna, care se bucura 
de-o mare influență la guvernul țe- 
rii, de a-se înființa mai multe gim- 
na.sii române în Ardeal din partea 
statului. Acâsta însă nu s’a întâm
plat și, dâcă Românii brașoveni nu 
urmau devisei: „Ajută-ți și Dumnefleu 
te va ajuta", așteptarea li-ar fi rămas 
zădarnică.

Acum, că suntem așa de feri
ciți a pute serba resultatele de cincl- 
Zeci de ani ale activității de sine 
stătătăre, frățesc! și desinteresate a 
Românilor brașoveni, prin care s’au 
înființat și susținut școlele nostre, a- 
ducem memoriei neuitaților întemeiă- 
tori și binefăcători prinosul eternei nos- 

tre recunoscințe și urăm urmașilor, ca 
inspirându-se necontenit de geniul bun 
ce a condus pe antecesori în lucra
rea lor, să aibă parte a vedâ sporiți 
însutit și înmiit talajiții, ce i-au de
pus ei cu atâta iubire pe altarul 
națiunei.

Mausoleul familiei Mocsonyi.
(Sânțirea Mausoleului. — Parastas. — Depunerea 

osămintelor străbunului familiei)

Focn (Fâny), 1 Iulie 1900 n.
Adl s’a petreout în comuna nâstră, 

aprope pur românâscă, un act de pietate, 
rar în feliul său, rar și ca întâmplare. ’Mi 
voiîi da totă silința, ca să-l fao bine price
put onor, cetitori.

Originea familiei de Mocsonyi — după 
tradițiă.

La anul 1682, adecă pe timpul când 
beliducele Eugen de Savoia raporta în 
părțile Bănatului Timișan victorii gloriose 
asupra Turcilor, scoțându-i și alungându-i 
din aceste părți ale „Ungariei sudice" de 
acjl, păgânul de Turc persecuta și schin- 
giua de morte pe toți creștinii de sub im
periul său propriu, în chip de sălbatică 
răsbunare pentru bătăile, ce le mânca pe 
câmpul de rSsboiă. Pe acel timp trupina 
familiei, despre oare Vă scriu, trăia în Mos- 
copole, capitala de atunci a Macedoniei, care 
număra — cum se cjice — peste 80.000 
locuitori, și era mult chinuită de Turci, ca 
oreștină fruntașă. Ne mai putând suporta 
furia turcâscă, doi frați din numita familiă 
fug din Mosoopole și se înrolâză în armata 
sus-lăudatului beliduce. Unul dintre ei — 
numele nu i-se soie — s’a înrolat oa gre
garii!, âră altul, Petru, ca preot militar, și 
astfel au luptat și ei în contra Turcului 
spurcat. Gregariul (Mocsonyi) a eădut în 
lupta dela Zenta, âră Petru, care a servit 
în tabăra patriarchului de odinidră Cerno- 
viol (Csernovics), a rămas în viață, și dela 
aoest preot îșl ia familia de acjl înoepu- 
tul său.

La anul 1737 Petru, dovedind multele 
jertfe în sânge și avere aduse pentru im
periul și dinastia austriaoă, a oerut nobili- 
tarea și dotarea familiei; dâr întemplân- 
du-se, că nu mult după înaintarea acestei 
rugărl Carol VI (ca împărat), al IlI-lea (oa 
rege al Ungariei) a răposat, oererea a ră
mas neresolvată pănă la anul 1782, când 
Andreiu Mocsonyi (fiiul preotului militar 
Petru) a obținut domeniul și predicatul de 
Foen. Tot în acest an a și răposat AndreiO.

La anul 1804 familia a trebuit din 
nou să petiționeze și să obțină diploma no
bilitară din causă, că guvernul de pe atuucl 
declarase — în genere — de nevalidetâte 
diplomele de nobilitare date în timpurile 
premerse. Tot în acest an se constată și o 
ramificare în familiă, astfel, că ramul lui 
Andreii! rămâne oa nobil în Bănat, pănă 
când alt ram, (al oui? nu se scie) ca „Ar- 
maliștl" trăiau în Tokai, Miskoloz-Pesta. 
Nu se pote însă constata nimic positiv re
lativ la acâstă ramificare.

In Foen loan Mocsonyi, fiiul lui An
dreii!, s’a căsătorit cu o albanesă, frumsețe 
rară, și a avut cu ea 18 desoendențî, âră 
cam între anii 1828 — 30 ramul „Arma- 
liștilor" se unesce cu ramul nobililor, adecă 
astfel, că ultimul „armalist" Mihaiu a luat 
de soțiă pe Ecaterina, fiica nobilului loan 
de Foen, din care căsătoriă avem pănă acjl 

pe iluștrii bărbați ai noștri: Alexandru și 
Eugeniu.

Scopul și istoricul Mausoleului.
Vorba fericitului Alexandri: „Unde-i 

unul — nu-i putere"... Pe acest motiv dis
tinșii membri ai familiei, odinioră ramifi
cate, s’au hotărît să faoă în viitor imposi
bilă o nouă ramificare, care, în sine luat, 
nu e decât o desbinare, și astfel temeliă 
neperitore au pus solidarității familiare, iu- 
birei și aderenței reciproce. Fiă iertatul 
Antoniu Mocsonyi de Foen (alt fiiu al lui 
Ioan) a fost — cum cetesc pe o tablă din 
Mausoleu — autorul acestei mărețe idei, 
âră nepoții de soră (Eoaterina), precum și 
demnul său fiu (Zeno) au consimțit și, 
după mârtea lui Antoniu, au eseoutat acest 
plan nobil și de mare învățătură pentru 
toți. Deci mai întâii! și-au adunat — prin 
exhumări — toți morții aparținători fami
liilor odinidră ramificate, despre ale căror 
morminte au mai aflat urme. Au aflat în 
total 14 (patru-spre-ejece) osăminte, între 
cari și pe ale lui Andreii!, fiiul capelanului 
castrens Petru, care a răposat la anul 1782 
(cjiua, luna — nu se scie) și a fost înmor
mântat lângă catedrala sârbâscă din Timi- 
șora. Adl toți acești decedați se află de
puși în mausoleul despre care e vorba.

Mausoleul — de ce s’a zidit de sine 
stătător ?

Comuna Foen ab origine gr. or. a 
fost mai înainte sub hierarhia sârbâscă. Pe 
timpul pănă când nu s’a înființat Metro- 
polia orthod. or. română, răposații familiei 
Mocsonyi se înmormântau în cripta biseri- 
cei. După despărțirea hierarhică, cripta bi- 
sericei era deja plină, âr biserica însă-șl — 
de tot defectuosă. Sârbii, puțini la număr, 
trebuiau să-și zidâscă biserică nouă. Fami
lia Mocsonyi a făout încercări se cadă de 
acord cu Serbii astfel, ca ea să contribue 
cu multe mii de florini la zidirea criptei 
și a bisericei lor, însă sub condiția, ca cu 
ocasiunea înmormântării membrilor familiari 
serviciul divin să se facă în limba română și 
cu preoțime română. Aoâstă concesiune nu 
li-s’a făcut din partea autorităților biserioei 
sârbescl, ără familia Mocsonyi,- la rândul 
său, nu a cedat sub nici o condițiă dela folo
sirea limbei și preoțimei române cu ocasiunea 
înmormântărilor. Astfel apoi Serbii și-au fă
out biserică, — âră familia Mocsonyi șl-a 
zidit separat un Mausoleu, o zidire monu
mentală, care, cum dio omeni esperțl, n’are 
părechiă în totă țâra.

Mausoleul.
Etă și o scurtă descriere a Mausoleu

lui : Așecjat este lângă oimiteriul comunei, 
pe o colină cam de 20 metri înaltă. Zidi
rea însa-șl este un octogen acoperit de o 
cupolă înaltă rotundă, provădută la vârf 
cu o cruoe aurită. Internul: păreți albi, 
podâlă de marmoră albă cu pete negre, 
jur împrejur, spațios ca a unei capele mă- 
rișâre, spre răsărit o micuță încăpere în 
zid, care servesoe preoțimei celebrante oa 
altar. Pe ziduri 8 sfeșnice de fier negru pen
tru câte 10 lumini, âră în mijlocul capelei 
un imposant candelabru pentru vre-o 40—50 
de lumini. Patru ferestri rotunde, pe fie
care sticlă de ferâstră câte un apostol zu
grăvit cu rară măestriă, âr razele sorelui 
ce străbat prin aceste sticle, resfiră „mân
drul nostru tricolor" în internul capelei.

In mijlocul oapalei este o ușă de fier 
culcată și mobilă. Aci e locul pe oare se 
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așâdă catafalcurile, de pe care apoi, la 
finea ceremoniei, sioriul dispare, apunând 
în părțile suterane ale mausoleului, în cavou. 
Cavoul mausoleului este de o frumseță es- 
traordinară. O sală grandiosă, albă ca lap
tele, curată oa cristalul, împărțită prin am- 
bite în forma orucei, în cele patru ambite 
căsuțe mititele, gingașe, în cari sunt așe
zate sicriile închise cu ușițe de marmoră 
albă. In aceste oăsulii odihnesc osemintele 
râposaților.

Tot mausoleului aparține o evaugeliă 
românescă prea frumâsă, a căreia legătură 
artistică oostă numai vre-o 360 corone și 
o cădelniță de argint aurită, oare însă de
rivă din anul 1656 și a fost oândva cădel
nița patriarhului or. șerb, din Ipeo. Acostă 
•cădelniță, un op venețian antic, este dedi
cată capelei și familiei, de veteranul și ve
nerabilul nostru bărbat V. Babeș, cum am 
putut ceti din inscripția de pe ea.

Opt ani s’a lucrat fără întrerupere la 
zidirea acestui mausoleu, spesele lui ating 
aprope suma de una sută de mii corone.

Sfințirea Mausoleului.
De-odată cu actul sfințirei mausoleului 

s’a săvârșit și un parastas pentru toți de- 
cedațil înmormântați deja, și s’au înmor
mântat din nou osămintele „strămoșului" 
Andreii Mocsonyi de Foen, care, cum am 
pomenit mai sus, a răposat la anul 1782 
și era înmormântat lângă catedrala ser- 
bâscă din Tirnișora. Acest mormânt era în
semnat cu o petră de marmoră roșiă, cu 
multe inscripțiunl, dâr aprope nelegibile și 
cu insigniile familiare nobilitare. Exhuma
rea s’a făcut în Sâmbăta trecută Ja âra 7 
diminâța; osămintele culese din mormânt 
au fost sfințite de archimandritul sârb, 
Lyetrica, asistat de 2 preoți — fiind mor
mântul pe teritor sârbesc — apoi în su
netele clopotelor bisericei aședate într’un 
nou sicriu de metal și transportate la Foen 
prin societatea funebrală- d’aicl „Set. Mar- 
gith". Ajunse săra în Foen, osămintele resp. 
sicriul au fost așeejate pe catafalcul din 
Mausoleu; pe sicriu era de cetit cu litere 
de aur: „Andreili Mocsonyi de Foen, răposat 
și înmormântat lângă catedrala sârb, din Ti- 
mișâra 1782, exhumat și așecțat aici în anul 
1900, luna Iuniu*. D’asupra sicriului o pom- 
posă ounună de lauri cu două pantlicî lungi 
și late de mătase grea: una albastră, alta 
roșiă, purtând următârele inscripțiunl cu 
litere de argint: „Strănepoții — Strămo
șului11.

Membrii familiei: D-nii Zeno, Alexan
dru, Eugen, tînărul jurist Antoniu (Toni) și 
copilașii d-lui Eugeniu: Alexandru și An
tonie, au sosit Sâmbătă după amâtjl în Ti- 
mișâra, unde au înoptat, âră Duminecă, 
Ziua sfințirei, des de dimineță, însoțiți de 
D-nii V. Babeș, Budapesta, Dr. Tr. Puticî, 
protop., P. Hotar iu, Em. Ungzirianu, Dr. A. 
Cosma și Petru Ionașiu toți din Tirnișora, 
au plecat cu tren separat până la comuna 
Keresztes, învecinată cu comuna Foen. La 
ora 7% sosiți în Foen, la Mausoleu, a 
sosit și preoțimea: 7 preoți sub pontifi- 
carea d-lui I. Pinciu, protopopul Ciacovei, 
în al cărui protopopiat se află oomuna 
Foen.

Actul ceremonial s’a săvârșit ou multă 
evlaviă, cu cântări frumâse și alese, cari 
fac numai onâre preoțimei nostre, un cor 
de plugari, postat la ușa Mausoleului, a 
esecutat ou frumosă armoniă responsabile. 
La urmă părintele protopop Pinciu a rostit 
o cuvântare acomodată intonând recunos- 
cința întreg neamului româneso datorită fa
miliei de Mocsonyi și a încheiat cu „Dum
nezeu să odihnesoă în pace pe toți răpo
sați! aoestei familii“.

In decursul serviciului divin internul 
mausoleului era plin îndesat de public ales 
venit din tâte părțile, âră mulțimea de po
por român, mio și mare, tînăr și bătrân 
ocupa intrarea și tâte aleiurile, ce conduc 
spre mausoleu. Fie-care dintre cei presențl, 
înlăîntru și afară, ținea în mână câte o 
lumină aprinsă, aprope 1000 de lumini s’au 
împărțit în mausoleu, ca și poporului de 
afară.

La âra 10 ceremonia religiosă finin- 
du-se, în presența tuturor s’a depărtat ca
tafalcul, s’a dat la o parte ușa, eră sioriul 

a apus încet încetinel — până nu s’a mai 
văc}ut.

Membrii familiei și concomitenții s’au 
reîntors la gară, âr poporul s’a adunat la 
masă spre a gusta „de pomană1*.

Dee ceriul ca „ușa" din mijlocul ca
pelei mausoleului să nu se mai deschidă 
nici după cjecl de ani!

Banffy se ridica.
N’are liniște busumflatul Banffy. Dă 

din mâni și din picidre doră-doră va ajunge 
ârășl pe scaunul domniei. Cutreeră țâra 
’ntrâgă, alergă cu limba soosă din oraș în 
oraș să vestescă lumii, că vrâ să reîn- 
vieze. Acum se arată prin Clușiti, acum în 
Hont și Neugrad, vânând popularitate, fă- 
oând pe marele Maghiar și grăind de 
rău pe toți aceia, pe oarl nu-i are la inimă. 
Și ori unde merge, ori unde să ’ntâroe, 
ține cuvântări la adunări și banchete și, în 
oalitate de „foudvarmester“, glorifică co- 
râna, să tîrăe și se lingușesce, oa să re
intre ârășl în grația curții.

%

Așa a făcut de curând în Șemniț, unde 
a presidat cjilele acestea congresul minerilor 
și forestierilor. Aici a făcut elogii și a in- 
cassat elogii chiar din partea primului 
funcționar administrativ. Banffy a făcut și 
la Șemniț pe șeful de partid și a împlântat 
în orașul minelor stâgul șovinismului ma
ghiar, al cărui purtător patentat este. Pri
marul din Șemmț i-a ținut un toast, Zi
când, că „pe fruntea lui Banffy vede noi 
lauri, căci cel tara nu se teme de rugina 
vremilor și iese chiar și din mormânt,“ âr 
pentru-ea să fia și mai bine înțeles, Zise: 
„a urmat ârășl periodul, când sârtea îl 
chiamă ârășl în fruntea țâri" — pe Banffy.

Interesant, că la Șemniț nu s’a dus 
nici unul din miniștri, nici representanți 
anume trimiși din Budapesta. S’au genat, 
pdte, să șâdă la o masă cu Banffy și s’au 
temut, că li-se va lua în nume de rău, dâcă 
vor merge să ciocnâsoă paharul cu adver
sarul cel mai deolarat al ministrului pre
ședinte. Absența acâsta o întorc banffyștii 
tot asupra oapului lui Szell și Zi°: „bine, 
rămâneți dâr în Buda și umblațl pe la 
Vindobona, dâr să n’aștepta.țl dela noi 
încredere și alipire." Gu alte cuvinte, să nu 
aștepte Szell, oa la viitorele alegeri să 
câștige victoriă îu Șemniț.

Evident, că — după cum se esprimă 
una din foile maghiare — pe când ministru- 
președinte Szell îșl nutresoe vitele în Ratot, 
„mareșalul" Banffy face turneurl prin tâtă 
țâra, lăsând să fiă sărbătorit, corteșind și 
ouoerind voturi și înoredere pentru viitorele 
alegeri; portă o strașnioă campaniă contra 
lui Szell, agitâză, bănuesce, scornesoe tot 
felul de soiri alarmante despre „pacturl" 
cu naționalitățile; lâgă prietiniă ou kos- 
suthiștii, nu-i pasă de bobârnaoele tiszaiș- 
tilor și să dă ca tatăl șovinismului des- 
oreerat, ca să ouoerâscă pe naivi și pe 
găgăuțl.

Cine seie, ce va mai fi. De-ocamdată 
vedem, că Banffy a încălecat marele cal 
buestru, șovinismul turbat, ou oare speră 
să ajungă ârășl la âlele ou oarne — că 
dor’ du de geaba a Z>s el când ș’a luat 
adio dela scaunul ministerial: „tettekel tâ- 
nyezo leszek" — voiti fi factor prin fapte.

Precum a Z’s așa face. De vreți să scițl 
cum faoe, urmăriți-’i pașii și cetiți gazeta, 
oe șl-a înființat’o cu anume scop, de a se 
ilustra Z^nio ca cel mai „teribil" dintre 
șoviniștl.

Evenimentele din China.
In China se petrec lucruri gro

zave. Telegraful aduce amănunte 
despre uciderea ambasadorului ger
man Ketteler, ucidere, pe care diplo
mația chinesă a negat’o la început, 
der care se confirmă acum. Crima 
acesta a produs în Germania și pre
tutindeni în Europa cea mai mare 
amărăciune, mai ales, că omorul 
acesta este ca și un semnal dat 
Chinesilor de a stîrpi tot ce este 
strein în colosala împărăția.

Sângele vărsat a deșteptat și 
mai mult poftele sângerăse ale Chi
nesilor. Ei s’au aruncat și asupra 
ambasadelor, ale căror edificii le-au 
ars și pe mulțime de servitori indi
geni i-au ucis de asemenea, arun- 
cându-le cadavrele în flăcări. Amba
sadorii străini abia cu mari greutăți 
s’au putut refugia la ambasada en- 
glesă. Un preot frances din Nanking 
telegrafeză, că din 20 Iunie durâză 
într’una măcelărirea Europenilor și 
creștinilor în Peking.

Intr’aceea se vestesce, că din 
Tien-Cin au fost trimise cu mare 
grabă numerose trupe europene, cari 
ar fi și sosit la Peking, după-ce Bo
xerii și trupele Chinese au fost bă
tute. Ministru de resboifi chines 
Junglu a cerut ajutbre din provincii, 
căci, c|ice el, „situația e desperată, 
20—40,000 de trupe străine vor întră 
în Peking"; 6r alt general chines, 
Juang-Si-Kaj spune: „In Peking au 
sosit estraordinar de multe trupe 
europene, după-ce Boxerii și trupele 
Chinese au fost bătute".

S’a început așa-der în tdtă for
ma un crâncen resboifi, fără de a 
fi fost declarat din vr’o parte, res- 
boiu, la care Chinesii se pregătesc 
acum din tote puterile.

Confusiunea o măresce în China 
împrejurarea, că, după un raport 
telegrafic al lui „Daily Telegraph", 
principele Tuan a pus mâna pe îm
păratul chines și pe văduva împă- 
rătesă și a proclamat de împărat pe 
fîiul seu.

Etă acum soirile telegrafice 
despre evenimentele din urmă:

Uciderea amfoasadoruiuî german.

Soirea despre uoiderea ambasadorului 
german Ketteler o confirmă oficial consulul 
german din Cifu. Consulul engles, tot din 
Cifu, trimite la Londra un raport telegrafio 
mai detaiat. El spune: Br. Ketteler, oare 
era soldat și era vestit pentru curagiul sâu, 
a plecat călare în 18 Iunie, însoțit de un 
tâlmacii! numit Cordes, la Ciung-li-jamen, 
ea să protesteze în oontra atitudine! tot 
mai amenioțătore a Boxerilor față de Eu
ropeni, Deși ambasadorul fu făcut atent, 
că e periculos pentr’un European a umbla 
pe stradă, el totuși încăleca și, însoțit de 
Gordes, a plecat dela ambasadă spre edi
ficiul în care se afla Oiung-li-]amen, care 
nu e situat tocmai departe. Nici n’a eșit 
însă din strada ambasadelor, oând o câtă 
de Boxeri și soldați chinesl f'anatisațl au 
năvălit asupra lui, l’au tras jos de pe cal și 
Tau omorît pe pavagiul stradei.

In timpul aoesta o altă câtă a atacat 
pe Cordes și l’a rănit mortal. Cadavrul lui 
Ketteler a fost tăiat in bucăți cu săbiile. La 
vederea sângelui vărsat, horda înfuriată a 
năvălit apoi ou turbare asupra edificiului 
ambasadei germane și asupra altor 6 amba-, 
sade, le-au dat foo și le-au prefăcut în 
cenușă, în timp ce servitorii chinesl ai am
basadelor au fost parte mare uciși și arun
cați îu flăcări. Este aprope sigur, că arsă 
a fost și ambasada austro-ungară. Se Z>ee, 
oă ceilalți ambasadori s’au refugiat la am
basada englesă.

Situația in Peking.

Agenția „ Wolff* din Berlin anunță: 
Dela consulul german din Tien-Gin a sosit 
următorul raport ou data de 29 Iunie: Un 
curier chines a adus următorea înounos- 
oiințare din Peking cu iscălitura Sir Ro
bert Hart-. „Bergen, al doilea secretar al 
ambasadei germane, a trimis comandantului 
trupelor europene soirea, că colonia străi
nilor este asediată la ambasade. Situația 
este desperată. Grăbiți-iă*.

O telegramă din Berlin spune, că 
oonsulul german Zimmermann din Tien-oin 
raportâză, că trupele europene din Peking 
n’au provisiuni și munițiunl. Er după soi
rile private telegrafice, ce le-au primit din 
China comercianții din Anvers, situația e 
fârte gravă îu Peking și mulțl Europeni au 
fost omorițl.

Șeful escadrei germane din Taku 
anunță cu data de 30 Iunie, că în 25 

Iunie nu erau întregi decât edifioile amba
sadelor germană, englesă și f'rauoesă; oă 
comandantul trupelor de apărare și toți 
străinii s’au retras la ambasada englesă; că 
partea chinesă a Belciugului a fost prefăcută 
in cenușă; că afară de Peking tăbăreso 
30,000 de soldați chinesl; oă văduva împă- 
rătesă s’a refugiat din Peking și, în fine, că 
situația este permanent critică, dedrece, 
așa se pare, o mare armată ohinesă înain- 
tâză de oătră Tien-Cin.

Nu mai puțin însămnată este comuni
carea, ce a primit’o directorul suprem al 
căilor ferate Chinese dela comandantul su
prem al armatei Chinei, generalul și mi
nistru de râsboiil Junglu. El dă ordin să 
nu împiedeoe pe oât pote mijlocirea înain
tării trupelor internaționale spre Peking, 
fiind-oă situația aoolo este estrem de cri- 
tioă, miliția chinesă răstârnă tot ce pote. îm
păratul, Ciungii jamen și principele Cing 
— Zice el — nu niai pot domina situațiunea 
Părerea generală este, că în Peking și îm
prejurime bântue răsboiul civil, fiind-că o 
mare parte a trupelor Chinese au trecut la 
partida principelui Tuan, care a lust pu
terea, și numai o mică parte a rămas cu 
guvernul.

Ce va face Germania și puterile?

Din Berlin, se anunță, că în urma ul
timelor evenimente se aștâptă cu mare ne
răbdare decisiunile guvernului. In cercurile 
politice se vorbesce, că parlamentul va fi 
convocat.

împăratul Wilhelm a dat ordin, ca o 
parte a flotei de răsboiu să se pregătâscă 
grabnic de plecare în China.

„Kblnische Zeitung* scrie, că în urma 
celor oe se petreo în China, puterile au da
toria de a-se îngriji, ca pe viitor să nu fiă 
scutită uumai viața străinilor, oi guvernul 
chines să fiă adus în posiția de a împe- 
deca repețirea vătămării atât de rușinose 
a dreptului internațional. Guvernul german 
îșl va face datoria.

„Echo de Paris* scrie, că puterile eu
ropene trebue să se decidă a păși energic, 
âr „Aurore* scrie, oă urmarea inevitabilă 
a uciderii ambasadorului german va fi de
părtarea împărătesei și pâte chiar împărți
rea Chinei.

Japonesii sunt de altă părere. O tele
gramă, ce o primesoe „Times" din Joko- 
hama spune, că în Japonia este acll gene
rală părerea, că din încurcăturile din China 
se vor nasce complicațiunile oele mai mari, 
dedre-ce situația din imperiul chines este 
forte acomodată pentru a scdte la ivâlă 
scopurile egoistice ale puterilor.

¥
Marea întrebare ce se impune 

este, că, pană când puterile se 
vor hotărî la un pas comun și ener
gic, ce se va întâmpla cu nenoroci- 
ții streini din China? Chinesii, cum 
am cjis, se pregătesc la luptă pe 
viață și mbrte și desfășură tbte pu
terile, ca Europenii înarmați nu 
potă pătrunde în interiorul imperiu
lui lor, unde misionarii și creștinii 
sunt în cel mai mare pericul. Dâr 
chiar de vor pătrunde, cine pbte se 
garanteze, că vestitul „concert" nu 
se va desconcerta în momentul, când 
va veni rândul la împărțirea marei 
„plăcinte de orez" și ast-tel revolu
ția chinesă se aibă consecențele cele 
mai-teribile pentru raporturile din
tre statele europene?

— 21 Iunie v.

Reuniunea sodalilor români din 
Sibiiu în adunarea sa generală dela 24 
Iunie n. o. a proolamat, cu mare însuflețire, 
pe I. P. S. Sa metropolitul Mețianu ca pa
tron al său. Acum ni-se comunioă din Si
biiu, că Dumineca treoută, după serviciul 
divin, comitetul Sooietății s’a presentat 
în corpore la I. P. S. Sa, aduoendu-i 
la ounoscință acest act priu graiul preșe
dintelui Reuniunei, d-1 Victor Tordășian. 
D-sa spuse, cum înainte cu 33 de aul, 
un mănunchiîi de meseriași români, ce 
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se aflau în Sibiiu, la îndemnul unui băr
bat fruntaș al biserioei, au înființat prima 
reuniune de meseriași români, care a stat 
sub patronatul ferioitului Șaguna și a lu
crat cu zel Ia formarea și întărirea olaeei 
ndstre de mijloo. Face apoi cunoscut I. P. 
S. Sale, că adunarea gen. a acestei reu
niuni l’a proclamat cu mare entusiasm ce 
patron al său și-l rogă a primi acostă sar
cină. — I. P. S. Sa MetropoUtul răspunse 
declarând, că „primesoe ou bucuriă sar
cina, de care harnica Reuniune îl faoe 
părtaș, și oă nu se va retrage nici în vii
tor dela jertfele, ce le va pută aduce în aju
torul acestei cause11. Arată apoi importanța 
meseriei și idustriei, cari fac pe om inde
pendent și pe lângă rolul însemnat în viața 
socială, jdcă de multe-orl mare rol și în 
politică. Președinți, al republicai francase 
și al "Statelor-Unite, au fost aleși dintre 
industriași. Face o reamintire asupra stă- 
rei deplorabile în care se afla mai înainte Si- 
biiul în privivința meserioșilor și-șl esprimă 
bucuria pentru progresele făoute'; îndâmnă 
pentru acesta la reounoscința față de fe- 
rioitul Șaguna, care a contribuit la înfiin
țarea Reuniunei. Prin aoâsta I. P. S. Sa a 
arătat, oă primesoe patronatul. Membrii au 
aclamat ou multă însuflețire pe înaltul lor 
patron.

Scola superiftră de fete din Arad 
a fost oercetată în anul școlar 1899/900 
de 60 de eleve; din aoestea au fost eleve 
interne 35, esterne 25. Elevele au posibi
litatea de a asculta și cursurile preparandiale 
și a se cualifica — Ia dorință — pentru 
oariera de învățătore. La finea anului aoes- 
tuia au făcut esamen de pe oursul I pe
dagogic 10, de pe al doilea 8, de pe al 
treilea 8. și de pe al patrulea 9 eleve; 
aceste din urmă au depus ou suoces și esa- 
menul de cualificațiune învățătorâsoă, ou 
■escepția unei eleve, avisată la repețirea 
esamenului din un obiect.

Principesa Maria a României a 
asistat cj’lele aoestea la esamenele publice 
din mai multe institute. Duminecă A. S. 
Regală a fost la asilul „Elena Domna“, 
unde a visitat esposiția de luoru manual, 
apoi esposiția de tablouri lucrate de eleve. 
In fine a asistat la esamenul din limba 
franoesă. Principesa a fost întâmpinată cu 
imnul regal, ou buchete de flori etc. Marți 
Principesa Maria a asistat la esamenele de 
fete a șcdlei oentrale dela Icdnă, fiind înso
țită de d-na colon. Presan.

Pelerinagiu la Reșinarl. Conform 
tisului din trecut, astfel și în acest an so
cietatea de lectură „Andreiu Șaguna“, din 
incidentul aniversării morții marelui Ar- 
chiepiscop-Metropolit Andreiu baron de Șa
guna, 16 Iunie, șl-a împlinit o scumpă și 
sfântă datorință față de nemuritorul prelat. 
A esmis, spune „Tel. Rom.“, din sînul ei o 
oomisiune de 7, în personele membrilor: C. 
Flămând,. I. Cothișel, II. Gonțea, G. Tul
bure, I. Iancu, A. Moșoiu și I. Sporea, oare 
a mers la Reșinarl, unde pe mormântul neui
tatului'Archi păstor a depus o ounună fru- 
mosă de flori, drept semn vădut al oma- 
giilor și sentimentelor de recunoscință, oe-i 
păstrâză.

Nouă partidă austriacă. Din Praga 
se anunță, că foile oehice de acolo publică 
scirl positive despre formarea unei nouă 
partide, care va purta Dumele de „partidă 
austriacă*. Ea se va forma din fusiunea 
partidei poporale catolioe ou partida so
cial-creștină.

Consul austro ungar înecat. La 
ministerul de esterne din Viena a sosit 
soirea, că consulul ausiro-ungar din Ierusa
lim s’a înecat în baia dela Jaffa. El se nu- 
mesoe Anton Schafrat și avea etatea de 
39 ani.

Sciri școlare. La gimnasiul de stat 
din Sibiu au fost în anul sool. 1899/900 
cu totul 511 elevi, dintre cari 266 români, 
adecă majoritatea absolută; gr. or. au fost 
208, âr gr. cat. 63. De „masa studenților“ 
au beneficiat, între oei 50 studențl, 83 dela 
aoest gimnasiu. — Limba română s’a pre
dat ea studiu estraordinar în câte două ore 
la săptămână școlarilor din clas. II—VIII 

în grupe de câte două clase. — La șodlele 
luterane din Reghinul săseso s’au ținut în 
4’lele treoute esamenele anuale. In gimna- 
8iiil inferior au fost 138 elevi, dintre oarl 57 
germani, 45 maghiari și 36 români, (12 or
todocși si 24 gr. cat.), er în elementare 
dintre 225 elevi, au fost 159 germani, 38 
maghiari și 28 români (4 ortodox! și 24 gr. 
oat.) In șcâla de fete dintre 283 eleve, 220 
au fost germane, 43 maghiare ]și 20 române 
(3 ort. 17 gr. cat.) Astfel dintre 646 elevi 
abia au fost 84 români.

Căsetoriâ. Dr. Valeriu Branisce și 
Maria V. Branisce cununați. — Brașov, 17 
(30 Iunie) 1900.

Proiectul de lege pentru coloni- 
săl’I s’a pregătit deja în ministeriul de 
agricultură și, după oum spun foile ungu- 
resol, la tdmnă va fi presentat camerei.

O nouă fabrică de sticlă în Trei- 
SCaune. Reuniunea minieră transilvană pro- 
iectâză îuființarea unei nouă fabrici de 
sticlă. Se (jice, că pe hotarul comunelor 
Arpătac și Racoșul de jos se află mari 
cantități de ovarț, potrivit pentru fabrica
rea sticlei. Luorările pregătitore sunt de 
multă vreme în curgere și se crede ca fdrte 
probabil, oă nu peste mult se va și consti
tui o societate pe acțiuni pentru construi
rea nouei fabrice. A mai fost în oomitatul 
Treisoaunelor o vechiă fabrică, oare însă a 
fost silită să-și sisteze funcționarea. Ore nu 
va păți-o tot astfel și proiectata fabrică ?

Alianța israelită din Viena publică 
prin „N. fr. Presse“ și ce'el’alte diare se
mite de acolo un apel pentru ajutorarea 
Evreilor din România, fdrte infect și ten
dențios. El se îucepe cujouvintele: „Un stri
găt de durere a mai bine de 200,000 Evrei 
reduși la nenorociri nespuse pătrunde 
din România în totă lumea“. Se vorbesce 
apoi, că Evreii în România sunt priviți ca 
venetici și despoiațl de tote drepturile ce- 
tățenescl; că li-ar fi închisă, calea eomer- 
ciului și industriei, ba și calea de a se cul
tiva în institutele de instrucția; că miseria 
acâsta a fost agravată prin recolta rea a 
celor doi ani din urmă; că guvernul a pus 
pe Evrei ca „streini11 pe tablourile muri
torilor de fome și, deci, desperați, mii de 
Evrei sunt siliți a emigra în lumea mare, 
deci datoria este a-i ajuta etc. —E vădită 
iutențiunea de a ațîța în contra guvernului 
și a stărilor din România, și de-a resuscita 
ast-fel cestiunea evreesoă. Sperăm însă, că 
acesta nu va succede hahamilor.

Dela Bucurescî Ia Paris pe bici
cletă. Sâmbătă, în 24 Iunie v. cunosoutul 
biciclist Pucher va pleca dela Bucuresol la 
esposiția din Paris pe bicicletă. Duminecă 
Pucher va fi în Brașov, âr în d’ua de 12 
(25) Iulie la Paris.

Despre catastrofa din Hoboken 
(New-York) se comunică amăuunte înfioră- 
t6re din New-York. Focul a isbuonit Sâm
bătă după amiacjl în urma esplosiunei unui 
vas umplut ou arsenic. Docurile au luat 
imediat foc și erau înoinse în flaoărl, oând 
s’a dat alarma. In port se aflau multe oo- 
răbii mari. Pe oorăbiile „Maiu“, „S&ale" 
și „Bremen11 nu se aflau decât matrozi. Fo- 
oul s’a estins cu oeleritate așa de mare, 
încât corăbiile „Main“ și „Bremen11 au fost 
imposibil să fia trase. Corabia „Breuennu 
s’a și oufundat îndată. „Saaleu a mers până 
la insula Liberty, unde s’a oufundat și 
ea. Multe corăbii încărcate cu bumbac au 
ars. Perioolul a produs a panică și o în- 
vălmășală, ce nu se pdte descrie. Omenii 
îșl pierduseră capul între foc și apă. Mulțl 
din ei au ars total, alf.iis’au înecat în apă. 
Catastrofa a mărit’o împrejurarea, oă fiind 
di de Sâmbătă, mulțl curioși, bărbați, fe
mei, și copii umblau printre doourl și oorăbii. 
Salvarea fu aprdpe imposibilă. Fooul a tăiat 
calea omenilor. Podurile portului luară 
flăcări și de aici s’au aprins și oorăbiile. 
Cei-ce vădură, că n’au altă scăpare, au 
sărit îd Hudson, vrând mai bine să mâră 
în apă, deoât în foc. In interiorul multor 
corăbii se luora, când pe bord mulțl fură 
mistuițî de flaoărl. După soirile din urmă 
patru sute de ănienl au căcjut jertfă. Cei 

mai mulțl s’au îneoat vrând să se refugieze. 
Pagubele se urcă la 50 milione dolari.

Un milion și junietate cărți^pos- 
tale ilustrate. Din inoidentul sărbărilor 
jubilare date în ondrea memoriei inven
tatorului tiparului Gutenberg, în Maiența, 
oficiul postal de-acolo a avut să împartă 
nu mai puțin ca un milion și jumătate 
cărț.I poștale ilustrate. Lucrul atât i-a îm
bulzit pe amploiații dela postă, încât au 
fost neoesitațl a cere să se aducă și mili
ția îu ajutorul lor. Un număr mai mare 
de cărți poștale ilustrate până acum nu 
s’a pomenit.

„Ediția a IV-a“ din Cura de apă 
de preotul Kneip a apărut și se găsesee 
de vâncjare la toți librarii și la editorul Ig. 
Hertz, Bucurescî. Atragem atențiunea tu
turor de a nu confunda acâstă edițiă ou 
edițiile veohî, cari portă un simplu titlu, 
de6re-ce ediția IV-a are 4 titluri și anume: 
1) Cura de apă, 2) Cum trebue să trăițl, 
3) Testamentul meu și 4) Conferințele pu
blice. Prețul broșat fr. 3, legat fr. 4.

Avis pentru streini. Odăi frumdse, 
bine aranjate, curate și ieftine sepotînchi 
ria lunar la Villa Kertsch.

Literatură.
Din „Biblioteoa poporală11 administra- 

țiunei „Domeniului Coronei11 a apărut bro
șura a 15-a, oare are următorul titlu: „În
drumări date agenților Domeniului 
Cortinei de eătră Ion Kalinderu, doctor în 
drept dela facultatea din Paris, membru al 
Aoademiei Române“, —Cetitorii noștri vor 
înțelege din acest titlu, de ce natură este 
cuprinsul aoestei broșuri. Ea conține acele 
importante îndrumări, ce d-1 Kalinderu s’a 
obicinuit a-le da agenților de pe Domeniul 
Coronei în formă do circulărl și din cari 
am reprodus și noi mai multe. Ele sunt 
tot atâtea studii sorise cu temeiu și cu 
forte multă cunoscință de causă, în cari se 
tractâză diferite cestinnl, mai ales econo
mice, apoi morale, higienice etc.

Opul aoesta s’ar pută dice, că for- 
mâză îd miniatură o oglindă a neîntrecu
tei activități, ce d-1 Ioan Kalideru desfă
șură ou atâta inimă și devotament pentru 
luminarea și îmbunătățirea sorții țăranului 
român. Cetitorii vor afla în el o lectură 
din cele mai instructive, mai practice și 
folositore.

* .

In Tipografia M. Saidman din Bucu- 
rescl au apărut două broșuri tipărite ele
gant, una de 24, alta de 39 pag., datorite 
ambele d-lui George G. BurghelA, advooat 
și publioist în Dorohoiă. Una dintre bro
șuri e întitulată: „ Bolul pressei în stat* 
și este o interesantă oonferență publică ținui ă 
la 17 Ian. în Ateneul din Dorohoitî. Se 
face în ea reprivire asupra desvoltărei pre
sei din diferitele state europene, și apoi a 
pressei române în special. A doua broșură 
e întitulată: „Fragmente istorice*, tot 
atât de interesantă, oa și cea dintâiii. Tra- 
tâză despre cele trei date însemnate din 
1848: 27 Martie, care rechemă în memo
ria protestarea Moldovenilor în contra dom
niei lui Mihaiîi Sturdza și a protectorului 
rusesc; 3 (15) MaiQ, oare revocă în memoriă 
marea adunare națională dela Blașiti, și 11 
Iunie, care ne amintese.e lupta democrației 
din Muntenia, sprijinită de popor în contra 
domniei lui Bibescu Vodă și a protectora
tului ruseso.ULTIME SCIHL

Wilhelmshofen, 3 Iulie. Cu ocasia 
revistei trupelor trimise în China, 
împăratul Wilhelm a ținut un discurs 
de mare importanță. El 4’'se> că 
stindardul german fiind vătămat și 
imperiul batjocurit, acesta pretinde pe- 
dop să și resbunare esemplară. Raportu
rile s’au schimbat cu mare celeritate 
spre rău, așa că ac|i tote statele civi- 
lisate trebue se participe cu trupele lor 
la resolvarea conflictului. — Ve trimit — 
fliee împăratul cătră soldați — pen
tru pedepsirea nedreptății și nu me VOÎU 
liniști pană când stindardul german, 

dimpreună cu stindardele celorlalte pu
teri, nu va fâlfăi pe zidurile Pekingului. 
Trebue se fiți în raporturi de bună 
cameraderiă cu Rușii, Francesii și 
Englesii și cu tote naționalitățile. 
Toți Vă luptați pentru o causă : ci- 
vilisațiunea*...

împăratul șl-a amânat călătoria 
sa plănuită.

Londra, 3 Iulie. Pressa englesă 
se teme, că Germania, din inițiativă 
propriă, va desfășura o activitate 
energică, ceea-ce va nasce rivalități in
tre puteri, din cari pot isvorî mari 
complicațiuni.

Berlin, 3 Iulie. împăratul a che
mat erl în Wilhemshofen număroși ofî- 
cerl din ministeriul de resboifi și din 
statul major, ca să se sfătuăscă asu
pra cererii comandantului flotei ger
mane din China, de a-se trimite în 
China o divizia din contingentul de 
pe uscat. La consiliul acesta parti
cipă și contele Bulow.

Paris, 3 Iulie. Tbte cțiarele con
stată grava situațiune în China. „Fi
garo11 dice, că Europa trebue să se 
decidă la cele mai mari jertfe. Alte 
diare se întrebă, ce atitudine vor 
lua puterile față cu 5—4 milione Chi
nese, cari nu mai vor să sciedelege 
și autoritate.

Washington, 3 Iulie. Ministrul de 
marină a primit dela admiralul Kempf 
soirea, că după spusele unui curier 
din Peking, Chinesii asediază ambasa
dele, Europenii șî-au sfirșit provisiu- 
nile, ambasadele americană, italiană 
și olandesă au fost prefăcute în ce
nușă, în Peking se află 20,000 de 
soldați chinesl și afară de Peking 
tot atâția. La Tien-Cin luptele con
tinuă.

Petersburg, 3 Iulie. La statul 
major a sosit un comunicat, spu
nând, că soldații chines! bătuți la 
Taku, dând mâna cu răsculații, au 
nimicit calea ferată Port-Arthur-Mukden.

Bnixella, 3 Iulie. Misionarii din 
Seujt au primit sciri, că în întrăga 
Chină nordică pănă la provincia 
Mongolia bântue revoluția.

Viena, 3 Iulie. Cercurile diplo
matice de aici cred, că toți ambasa
dorii din Peking au fost uciși.

Londra, 3 Iulie. Răscola Boxe
rilor se estinde di d® d’> amenin
țând tote coloniile europene.

Din Kobeko se telegrafăză, că 
Japonia mai mobilisâză 30,000. Sunt 
temeri, că Japonia se va încurca 
îutr’un conflict cu Rusia.

66 S ii*] ăi S 25
Ambasadorii Satanei. In subur

biei Saint Martin din Paris, locuesce un 
bătrân singuratic, care-șl petrece vremea 
cu spiritismul, fiă cetind cărți spaoiale, fiii 
învârtind mesele. De cât-va timp a înce
put să primâscă scrisori bizare, împestri
țate cu fraze latinești și formule diabolice. 
Cunoseuții, cărora le a cerut sfat, l’au în
demnat să se plângă poliției. Acesta, cre
zând oă e vorba de o glumă, n’a dat im
portanță faptului.

Intr’una din nopțile trecute însă, pe 
când bătrânul durmea, s’a pomenit ou două 
personagii negre de sus și pănă jos, și ou 
oârne roșit forte străluoitdre. S’au declarat 
ambasadori ai Satanei, și după ce i-au su
pus spre control scrisorile lor de acreditare 
i-au spus, că stăpânul lor e forte indignat de 
obrăsnicia bătrânului de a se plânge poli
ției. Oa pedâpsă, i-au oerut toți banii câți 
îi avea în casă, și o sorisore de souză cătră 
Satana. Bietul moșneg a dat degrabă cei 
10.000 lei de cari dispunea momentan, și 
a scris și scrisorea cerută.

A doua cfi a povestit cunoscuților fap
tul, și aceștia au pus poliția în inișoare. 
Au fost arestați doi indivujl, pe cari bă
trânul dice că-i recunoscu.

Proprietar: Dr. Aurei Mureșianu.

Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu1’ 
«lin IBrașov, 

se pot procura urmâtorele cărți:

Scriere economice.
Pentru economii de vite este ele 

neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia seu cultura generală, și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superioră din BucurescI 
(Herăstrău). Deși am anunțat încă de astă- 
tomnă aparițiunea acestui prețios op, el 
n’a străbătut pănă acum în părțile de din- 
coce de -Carpați. Adi însă se găsesce în 
deposit la Tipografia „A. Mureșanu" în 
Brașov și se pote trimite imediat ori cui 
îl cere. „Zootechnia1* 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- 
techniau cuprinde 779 pag. format mare 4° 
cu 225 figuri și costă 8 corone (cu posta 
recomandat 8 cor. 50 bani). Recomandăm 
economilor noștri de vite acestă bogată 
scriere, pănă adi singură în felul seu în 
literatura română. 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, „Fitotechnia" seu cul
tura specială a plantelor cu 611 pag. și 202 
figuri. Prețul 8 (cor., cu posta rec. 8 cor. 
50 băni).

„Cartea Plugarilor*1 seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, c’-escerea vitelor" etc. scrisă de Ioan 
Ceorgescu. Tractâză despre legumărit, gu- 
noifi, lucrarea pământului, sămănăturl, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, gali- 
țelor eto. Un esemplar de 90 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acâstă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

„StupărituV, 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. 
Conține 227 pag. și costă 80 cr. (Cu posta 
90 cr).

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

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

tjile 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 /. C. Panțu. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomanîațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, cornisiune și spedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede și cupone etc. Prețul 1 fi. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea duplă 
de 1. C. Panțu, prof, la școla comercială 
superioră din loc. Tractâză 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. cr.
porto.

Al doilea capitol din contabilita
tea duplă, de I. C. Panțu. Acestă 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
cos, întocmai așa, după cum se întrebuin- 
țâză în practică, arătându-se încheerile lu
nare și încheerea anuală.

La afacerile de bancă, după o împăr- 
țâlă 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 
durâză trei și șâse 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 -ț- 10 bani porto- 
De vendare în Brașov: la Tipografia „A. 
Mureșianu" și la Librăria N. Ciurcu. 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.

fi

Deschidere de atelier non! i
-51 Aduc la cunoscința On. public, cil am gjjj 

deschis în Strada Vămii nr, 28, vis-a vis de foj 
biserică lin .7

Atelia pata Corsete (specialități) f 
de Viena și Paris,

unde se efectueză după măsură tbte fasoaele foi 
de Corsete, Ajour, Batist, Seintur, ce absbr- 
be transpiiațiune, de a se țină drept, Corsete Ea 
de casă și de Velociped. foi
cercetare numerbse foj]
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STOFE de Brim
Un coupon de metri 3.10 Iun- ( fi- 2.75, 3.70,4.80 din stofă bună

J fi. 6.— și 6.90 mai bună
plet roc, pantaloni și jiletcă | J; fl„.

costa numai [ fl, 10 _ forte tină

gime pentru un costum corn- j

costă numai
Uu coupon pentru costum <le salon fl. IO.— cum și stofe de pardiseuri, Lo

den pentru turiști, Kamgarn fln otc. etc. — Trimite cu prețurile fnbricei re
numita și cunoscută ca solidă și reela fabrici! de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn.
—sss Mostre gratis și franco. '"3’0 Liferajie conform mostri se garanteză. =s—

Avantagiile clienteli private, a comanda direct la firma de sus,Ave

francat.
Grădina de legume, de loan 1. 

Negruțiu, profesor în Blașiă. 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
ria. Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

Vinuri din pome, de Griaorie llalip. 
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 ave 
gust bun ttc. Prețul 20 cr. (prin poștă 
23 cr.)

*
Pentru comercianp funcționari și 

toți omenii de afaceri, precum și studențl 
putem recomanda următorele cărți:

Hanul 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 tutwor, cari au afaceri cu cambii 
polițe). Prețul 2 fi. (cu posta 2 fi. 10 or).

Idei fundamentale in economia 
politică. D-l loan Socaciu, vechia 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 sciențifîc deosebit 
mai ales pentru specialiști. A ounosce ideile 
fundamentale ale economiei politice este 
fără îndoălă 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

Cursul la bursa din Vâena
Din 3 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4ft/0....................
Renta de corone ung. 470- • • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 4t/2°/0 • 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/20/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii...................
Losurîpentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta de argint austr.......................
Renta de hârtie austr.......................
Renta de aur austr............................
Losurî din 1860..................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 717.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 687.25 
Napoleondorî...................................... 19.29
Mărci imperiale..................................118.55
London vista.................................... 242.30
Paris vista........................................... 96.45
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 97.35 
Note italiene.......................................90.90

115.60
91.15

119.75
99.-

117.50
90.50
92.50

158.—
138.50

97.55
97.25

116.—
134.—
17.26

0 G R1 l'l4 €

te

Cursul pieței Brasov.
Din 4 Iulie 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.18 
Argint român. Cump. 18,80 
Napoleond’orl. Cump. 19.20 
Galbeni Cump. 11.30
Ruble Rusesc! Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.72 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

Vend. 19.22
Vând. 19.—
Vând. 19.26
Vend. 11.40
Vend. —.—
Vend. —.—
Vend. —.—
Vend. 101.-

imCIUR
(mserțtai și reclame)

a se adfesa subscrisei 
administratsum. In sasul pu- 
folâcăreâ unui a si u ra o i u mai snidi 
«Se obdlată se face scadement 
ca?e cresce cm cât publicata 
se face mai de muSie-arto

Admibistr. „ Gazetei Trans/’
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A. Mureșianu
BBrașov, Tergul Inului W. 3®.

Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot ® 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.TT7TE.

FOI PERIODICE.
liii.ETi: in: VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Coil/vevS, in Iola măti/mea-'

INDUSTRIALE, de HOTELURÎ 
și RESTAURANTE.PRETURI-CURENTÎ ȘI DIVERSE

BILETE DE INMORMENTARI.

se primesc în biuroul
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Prenumerațiunile ia Gazeta Transilvaniei se potâ face și reînoi 

și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc

ca espedarea sâ li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din noa să binevoiască a scrie adresa; 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Admimstaț. „Gaz. Trans.*

Tipografia A. Mureșianu. Brașov.


