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Emsgranții evrei la Budapesta.
Revenim astăzi la afacerea cu 

emigranții evrei din România, fiind
că voim se mai remarcăm unele mo
mente caracteristice, cari aruncă lu
mină și mai mare asupra uneltirilor 
tendențiose îndreptate în contra Ro
mâniei. De altă parte acele momente, 
ce se petrec în Budapesta, în jurul 
„acțiunei de ajutorare", pornită pen
tru cei trei sute emigrantă evrei, cari 
s’au oprit acolo, ne oferă o ilustra- 
țiă prea vie a puternicei înrîurințe de 
care se bucură jidovimea în Ungaria.

Mai întâii! a fost lățită soirea, 
că în Canada nu se mai primesc 
emigranțl evrei și că intrarea lor în 
acea țâră este legată de anumite 
condițiunl. S’a mai c^9, câ în Rotter
dam nici nu se află destule corăbii 
pentru transportarea emigranților. 
T6te aceste faime s’au dovedit a fi 
false. însuși inițiatorul acțiunei de 
ajutorare amintite, Paul Sandor alias 
Schlesinger, a constatat acesta în 
conferența, ce au ținut’o Evreii din 
Pesta sub presidiul rabinului. Pe 
basa acâsta s’au și continuat colec
tele, cu scop de a li-se procura ce
lor trei sute Evrei mijldce de a putâ 
căletori pănă ’n Canada, „țâra făgă
duinței." S’a calculat, că pe fiă-care 
cap se vin cheltueli de drum cu to
tul 83 fl. și că prin urmare ar fi de 
lipsă — deorece și emigranții mai 
au bani la ei — cu totul de vr’o 
22 000 fl.

Tâte ca tâte, dâr scopul ade
vărat al „acțiunei" este de a face 
mare svon în lume lățind faime 
despre pretinse grâznice persecutări, 
la cari sunt espuși Evreii în Ro
mânia.

Dela Evrei nu ne surprinde 
acâsta, dâr când vedem, că manevra 
lor este direct susținută de nimeni 
altul, decât de secretarul de stat la 
interne Gullner, omul de încredere 
a lui Szell, și încă într’un mod prin 
care arată, că umblă a-se linguși pe 
lângă Evrei, lucrul ne face o impre- 
siune forte straniă. Acest secretar 
de stat, care din propria sa espe- 
riență ar trebui se scie de ce fel de 
soiu sunt emigranții din cestiune, 
ar fi trebuit se procâdă mai cu tact, 
când s’a dus se-i visiteze pe terenul 
unei fabrice, unde li-s’a dat adăpost.

El a lăsat să i-se istorisăscă câte 
minciuni tâte despre persecuțiunea 
Evreilor în România și fără a da 
măcar din cap, le-a luat de bani 
buni. Și nu destul cu atât, dâr în- 
tr’o întrevorbire, ce a avut’o cu re
dactorul unei foi guvernamentale, 
și-a. dat un avânt estra-ordinar ca 
apărător și protector al emigranților. 
A flis între altele, că l’a surprins 
văcjend, că toți erau „ămeni lumi
nați, sănătoși și în cea mai mare 
parte robuști", că'nu portă perciuni, 
că vorbesc cuminte, toți sciu bine 
nemțesce, ba unul a vorbit chiar un- 
guresce cu el. A cjis, că s’a convins 
din vorbele lor despre sărtea lor ne
suferită în România, a văcjut că sunt 

„zioniștl însuflețiți", cari sunt con
vinși, că în Canada vor afla o pa
tria plină de bunătăți, și altele de 
acestea.

Bine observă una din foile epo- 
siționale, că nu era nici o lipsă de 
acest debut al lui Gullner, întrebân- 
du-1 pe acesta: de ce nu merge în 
acele ținuturi ale Ungariei, de unde 
emigrâză poporațiunea ungară, fiind
că nu mai pâte suporta cămătăria, 
despoierile, datoriile pentru rachiu, 
dările și lipsele unei esisteDțe cin
stite ? C’un cuvânt de ce atâta dra
goste de-odată pentru acești emi- 
granți și de ce nu se întreprinde nici 
un fel de acțiune de ajutorare, de 
ce nu se îngrijesce nimeni de sortea 
nenorociților emigranțl din Ungaria, 
cari sunt capabili de muncă cinstită 
și n’o încunjură ca acei Evrei?

VE încă norocire pentru noi", 
esclamă amintita foie creștină, „că 
România primesce ârăși pe Evreii 
săi retrimiși dela Viena. Dâr decă-i 
primesce, acâsta este o dovadă, că 
nici nu i-a gonit din țâră".

Prin urmare pe ce se basâză 
țipetele infernale ale jidovimei din 
Peșta despre „persecutarea" și „schin
giuirea" Evreilor din România?

La întrebarea acâsta am răspuns 
deja în numărul premergător al 
foiei năstre. Se lucrâză din partea 
alianței israelite de a reînvia ârăși 
cestiunea Evreilor în România și a 
cere împământenirea lor în massă.

Este grea situațiunea , în care se 
află România față cu emigrările evre- 
esci și urmările lor. Să sperăm însă, 
că bărbaților de stat, cari sunt acț! 
la carma statului, le va succede a 
delătura dificultățile acestei situațiuni 
fără de periclitarea intereselor de viață 
ale țării și ale națiunei.

Asasinarea Regelui Umberto.
Dăm ac|I următârele amănunte 

asupra sguduitărei tragedii din Monza, 
întâmplată Duminecă sâra, pe când 
regele Umberto, jertfa sceleratului 
atentat, voia să mârgă cu trăsura 
dela serbarea gimnasticilor spre vila 
regală:

Atentatul.
Asasinul șl-a săvârșit nâgra sa crimă 

la 10 și 40 m. sâra. Trăsura, oare ducea 
pe rege, abia s’a depărtat oale de 10 min. 
dela eșirea terenului, pe oare s’au ținut 
sărbările gimnasticilor. Regele stând în pi- 
ciâre în trăsura deschisă, răspundea mani- 
festațiunilor publicului,întorcendu-se în drâp- 
ta și ’n stânga cu oapul descoperit și avend 
în mână oilindrul. In momentul acela și în 
mijlocul sgomotului produs de aplause și 
de strigările de „Eiwira", s’aucjiră trei puș- 
oăturl. Massa de popor, care mișuna îm
prejurul trăsurei, credea, că de unde-va din 
apropiere se slobod rachete.

Prima pușcătură a rănit pe Um
berto la piept, sub brațul drept, ce tocmai 
și-l ridicase spre a mulțămi publicului. Ne- 
luând de sâmă, că ce se petreoe cu el, re
gele se întârse să vadă din care parte a 
venit pușcătură. In momentul aoela al doi
lea glonț atinse ârăși pieptul lui Umberto. 
Momentan un al treilea glonț sfredeli bra
țul stâng al regelui și-i întră pe subsiâră în 

inimă. Atunci regele îșl ridică spontan bra
țul drept, ca să parieze pușcăturile, ce l’ar 
mai nimeri, dâr puterile îl părăsiră și 
oăcju pe spate în trăsură.

Un lacheu sări îndată din trăsură și 
se aruncă asupra atentatorului, pe care în- 
tr’aoeea un ofițer îl însgârdă de braț. Po
porul înfuriat se arunca asupra soeleratului, 
voind să-l sfâșie, gendarmii însă l’au scă
pat, duoându-1 plin de răni și de sânge la 
polițiă.

Intr’aceea trăsura regală plecă și 
ajunse la vilă. Generalul Ponsiovaglia, care 
văflu ochii înstiolațl ai regelui, l’a întrebat, 
dâcă e rănit, la ceea-oe Umberto răspunse:

— Nu cred. Am simțit, ce-i drept, o lo
vitură, dăr nu cred să fiu rănit.

N’au treout însă nici două secunde și 
regele gemea în dureri. Trăsura abia ajunse 
dinaintea grilajului vilei regale, când Um
berto căcțu grămadă mort. Erau punct ârele 
10 și 45 m.

La vila regală.
Ajuns aici, doi generali și servitorimea, 

care eșise înainte, au ridicat cadavrul re
gelui și l’au dus într’o oameră din parter, 
așecjându-l pe-o sofa. S’a trimis îndată după ; 
medici. Cel dintâiîi a sosit medicul de 
curte Erba, âr după el medicii Dacio și 
Vergelli, cari n’au mai putut să constate 
decât cașul morții causate prin glonțul, ce 
a străbătut inima regelui.

Urmă o scenă sfășietâre. Regina Mar
gareta, îmbrăcată în mare toaletă, și care 
tocmai ținuse cercle cu damele de curte, fu 
încunosciințată despre întâmplarea sgudui- 
târe, dâr la început numai prin încunjur. 
I-s’a spus, că regele s’a reîntors la vilă, 
fiind-oă nu se prea află bine. Regina în
trebă de medioul Erba, dâcă băla regelui 
e seriâsă? Medioul nu răspunse nimic. Re
gina, îngrozită, ruga pe medici să-i spună 
adevărul și tremurând în tot trupul <j*80:

— Scăpați-1, d-lor dootorl, scăpați-1! 
Damele curții voiau să scotă pe Mar

gareta din sală, ea însă voia să cunâscă 
adevărul. Atunci doctorul Erba i-a spus, că 
s’a comis un atentat în contra regelui și că 
Maiestatea Sa a murit. Regina, împietrită 
de groză și durere, asoultă tăcută ouvintele 
medioului și numai cu greu li-a succes s’o 
depărteze din sală.

După acâsta medicii visitară ranele 
regelui, au îmbrăcat cadavrul în negru și 
l’au pus pe-un pat. In jurul patului au 
aprins lumînărî și au presărat flori.

Regele, după morte, avea ochii des
chiși, fața surî4ătore.

Asasinul.

La ârele 11 Monza întrâgă soiea, ce 
s’ajpetreout. In timpql aoeeta gendarmiljajun- 
seră cu asasinul la postul lor dela casarmă, 
unde era sesisată deja o oomisiă a tribu
nalului.

Asasinul e de o constituția trupâsoă 
puternioă, față simpatioă, brunet și cu păr 
oreț. Era îmbrăcat destul de bine. Asoultat 
fiind, el a declarat următârele :

— Numele meu este Gaetano Bressi, 
sunt de 31 ani, m’am năsout în Prato, 
lângă Florența. înainte cu două luni am 
sosit din America și de două dile mă aflam 
în Monza. Fratele meu servesoe în regi
mentul 11 de infanteria, ca sub-loootenent.

Asasinul a spus apoi, că e revoluționar 
anarchist și oă a ucis pe Umberto numai 
pentru-că și el face parte din rândul dom
nitorilor. La observarea judelui instructor,

oă pe regele Umberto totl îl iubeau, asa
sinul răspunse :

— N’are a face, eu nu-l iubeam.
Bressi este țesător de mătase. El a 

declarat, că e anarchist și Ijicea, oă n’are 
complici. Crima a comis’o din ură contra 
instituțiunilor monarchice.

Bressi, după cum comunică poliția 
din Budapesta, a fost aoum patru ani la 
Budapesta cu mai mulțl oompliol ai săi.

Mare complot anarchist.

„Le Temps'* din Paris scrie, că gu
vernul italian a fost însoiințat la 20 Iunie 
de oătră autoritățile austriace, oă o societate 
secretă hotărîse mdrtea regelui Umberto. Po
liția austriacă arestase în cjiua aoeea pe 
un individ, care a deolarat, oă fusese ales 
de un grup anarchist, ca să ucidă pe regele 
Umberto. Alțl patru Suverani sunt de 
asemenea osîndițl la morte de anar- 
chiștl. Ministrul de interne al Italiei a 
sporit îndată servioiul de siguranță pe 
lângă Umberto, dâr regele a voit să se 
restabilâsoă starea de mai înainte.

In Roma, Milano și Florența au fost 
arestați mai mulțl anarohiștl. A fost ares- 

!i tată și o femeiă, Cesaria Framella, oare a 
fost văcjută pe teatrul atentatului vorbind 
ou Bressi.

Doliul Italiei.

Soirea despre crima grozavă din 
Monza, a sosit la Roma deja în decursul 
nopții de Duminecă spre Luni. îndată după 
primirea soirei, ministru-președinte a con
vocat consiliul de miniștri pentru a lua 
măsurile de lipsă.

Luni diminâța Roma îmbrăca haină 
cernită de jale. Tâte prăvălile au fost în
chise. Pe aprâpe tâte edifioiile sunt arbo
rate stindarde negre. Poporul, care mișuna 
pe strade, era tăcut, țrist și gânditor. Se 
vedea pe el cât de adânc regretă mârtea 
regelui, oare prin nobleță, cavalerismul și 
bunătatea inimei, a soiut să câștige pe 
fiă-care.

„Jurnalul oficial1* a publioat Luni un 
manifest : „In numele regelui Victor
Emanuel III, oare urmâză la tron, îndepli
nim durerosa datoriă de a anunța țării ne
mărginita nenorocire, care a tăiat ou vio
lență firul 4^elor prețiâse ale regelui Um
berto".

Manifestul arată virtuțile regelui Um
berto, a cărui mârte a umplut inimile Ita
lienilor de adânol regrete, și sfîrșesce astfel: 
„Strîngendu-se cu oredință nestrămutată îm
prejurul augustului umaș, Italienii vor do
vedi prin acâsta chiar, că instituțiunile nu 
mor".

Din tâte orașele și satele Italiei au 
sosit la Roma telegrame, vestind adânca 
întristare a poporului.

Tâte porțile Quirianului a fost în
chise. Universitarii din Roma au arangiat 
un imposant conduot, purtând flamure de 
doliu cu chipul regelui Umberto. A fost o 
mare și impunătâre manifestația Ia Roma.

Condolențele streinătățîi.

Din tâte părțile lumii sosesc oondo- 
lențe la Roma. ț)iarele din oapitalele eu
ropene arată indignarea și grâza lor pentru 
oribila crimă dela Monza.

Majestatea Sa Monarchal nostru a tri
mis ambasadorului Italiei în Viena o oăl- 
durâsă telegramă de condolență și a în
sărcinat pe arehiducele Carol Ferdinand să 
arate prin grain viu ambasadorului aceleași 
condolențe.
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Maj. Sa Regele României a adresat 
alaltăerl la Monza o telegramă, de oondo- 
lență reginei Margareta.

6tă depeșa, ce a adresat’o regele Carol 
regelui Victor Emanuel III la Roma :

Imensa nenorooire, care țl-a răpit pe 
iubitul tău tată, Italiei pe regele său ado
rat, ml-a pătruns inima de o durere ines- 
primabilă. Nu am cuvinte pentru a-țl măr
turisi cât de mult împărtășim, Elisabeta și 
Eu, profunda ta durere; deplângem cu tine 
și poporul tău marea perdere, care ne lo- 
vesce pe noi toți în mod așa de crud.

Nobila figură a scumpului tău părinte 
va rămâne neștârsă în memoria mea. Din 
adâncul sufletului rog pe Dumnezeu să te 
susție și să te protâgă în înalta misiune la 
care ești chemat.

Carol.
Afară de acâsta regele Carol a adre

sat telegrame de oondolențe ducelui de 
Genu-> și reginei mame de Portugalia, sora 
regelui Umberto.

Principele moștenitor Ferdinand a adre
sat asemenea o Regelui Victor Emanuel la 
Roma următorea telegramă:

Profund sguduit de teribila scire a si
nistrei nenorociri, care te-a lovit atât de 
crud, pe voi toți și tdtă Italia, nu pot găsi 
destule cuvinte pentru a-ml esprima tot ce 
simte sufletul meu și cât e de aprope de 
Tine și de ai Tăi tot gândul meu. Dumnezeu 
să vă protâeă și să vă susție în acâstă atât 
de teribilă înoercare.

Devotatul tău văr și prietin 
Ferdinand.

In numele guvernului român d-1 Petre 
Carp, președintele consiliului de miniștri, a 
adresat Esc. Sale d-lui Saraeco ministru- 
președinte italian următorea depeșă:

Rog pe Exo. Vdstră de a primi es- 
presiunea profundei dureri, eu care guvernul 
român află oribila crimă dela Monza.

România îșl amintesce cu emoțiune 
serviciile, pe care Italia li-a adus altă-dată 
și constanta prietenie, ce i-a arătat’o de 
atunci: doliul Surorii Sale mai mari este 
propriul său doliu.

Luni diminâța, îndată oe a primit te
legrama anunțând oficia) asasinarea regelui 
Umberto, d-1 Al. Marghiloman, ministrul afa
cerilor străine, a oomunicat telegrafic d lui 
Duiliu Zamfiresou, primul secretar al lega
ției din Roma, ca să transmită guvernului 
italian adâncile regrete ale guvernului.

D. colonel Ghica, direotorul general 
al telegrafelor și poștelor române se afla 
Luni diminâța la Sinaia, când a primit te
legrama din Viena, sosită la orele 8 în 
Bucuresol, anunțând asasinarea regelui Um
berto al Italiei.

D. colonel Ghica s’a grăbit a oomu- 
nica textul acestei telegrame oficiale Exc. 
Sale d-lui marchis Reccaria Incisa, minis
trul plenipotențiar al Italiei,pcare se afla la 
Sinaia, și nu primise nici o scire în acâstă 
privință.

In numele comunei București a adre
sat d-1 P. Arion prim ajutor de primar o 
telegramă reginei Margareta esprimând in
dignarea și orârea, oe a prioinuit atentatul, 
căruia a oăcjut victimă Regele bun și 
generos.

*
Lungi telegrame au trimis împăratul 

'Wilhelm și contele Billow, âr corpul diplo
matic din Berlin a făcut o visită de oon- 
dolență ministrului Italiei.

Președintele Loubet a telăgrafat noului 
rege Victor Emanuel, că Francia întregă 
s’a revoltat din pricina odiosului atentat, 
oare a despoiat Italia de domnitorul ei 
iubit și nobil.

Papa Leo XIII a fost printre cei din- 
tâifl, care a condolat reginei Margareta. 
La vestea despre atentat Papa se fi <jis: 
O il povero uomo, 0 la povera famiglia. (O 
sărmanul om, o sărmana familiă!)

Noul rege al Italiei.
După mdrtea lui Umberto, ajunse pe 

tronul Italiei Victor Emanuel (Ferdinand 
Maria lanuarius), prinoipe de Neapole, uni
cul fiiu al regelui ucis.

Victor Emanuel s’a născut la 11 No- 
emvrie 1869 în Neapole. Tocmai acum fă- 
ouse o oălătoriâ pe Mare, voind să mârgă 
ou soția sa în Muntenegru, ca să visiteze 
pe socrii.

Primind soirea despre tragedia din 
Monza, Victor Emanuel șl-a întrerupt oă- 
lătoria, și a plecat spre Monza. In Roma 
armata i-a jurat erî credință.

După îmormântare se va convoca 
parlamentul înaintea căruia noul rege Vic
tor Emanuel III va depune jurământ pe 
oonstituțiune.

Din viața noului rege notăm urmă- 
târele:

E de statură mijlooie. Fostul său pro
fesor, contele Giaoomo d'Orio, care-1 ou- 
nosoe mai bine, cjioe despre el, că e fdrte 
inteligent și de caracter stoic. Asupra 
desvoltării spiritului său a influințat mult 
mamă-sa. In Octomvrie 1896 s’a căsătorit 
cu principesa Elena de Muntenegru, fru- 
mdsa fiioă a principelui Nichita, născută la 
1873. Tînăra părechiă regală n’are înoă 
oopii.

Regina Elena este nu numai frumosă, 
dâr și încântătore. Ea cundsce perfeot limbile 
francesă, italiană, eârbâscă și rusâscă, apoi 
limba germană și englesă. înfățișarea ei 
faoe impresiunea modestiei și a bunătății. 
Se vorbesce mult despre nobleță inimii 
sale. Elena a primit eduoația într’un in
stitut din Petersburg, unde studia cu pa
siune limbile, artele și soiințele naturale. 
Ou actualul rege Victor Emanuel s’a în
tâlnit prima dată în Ootomvrie 1894 la Pe
tersburg, ou ocasia îmormântării Țarului 
Alesandru III. Avea pe atunci vîrsta de 
21 ani.

Doi ani în urmă, în 1896, principele 
de Neapole i-a cerut mâna și s’au logodit 
la 1 August în Cetinje. De atunci și pănă 
acum tînăra păreohiă a dus o viață simplă, 
dâr fericită, petrecând mai ales în vechiul 
palat regal din Neapole. Loouința lor con
sta numai din 8 odăi. Cum Elena este 
vânătâre pasionată, tînăra părechiă îșl afla 
o mare plăcere în vânătoriă.

Datoria de suverani i-a chemat acum 
la Roma pentru a lua frânele domniei și a 
veghia asupra destinelor țării și poporului.

Resboiil în China.
Sdrtea ambasadorilor.

Telegraful aduce vești interesante din 
China.

O telegramă ou data de 28 Iulie a 
consulului german din Tien-Cin spune, că 
secretarul ambasadei germane din Peking, 
Below, i-a scris ou data de 21 Iulie:

„Mulțumită pentru soirea din 19. Sta
rea lui Cordes (servitorul, care era pe lângă 
ambasadorul Ketteler, oând acesta fu ucis 
și când și Cordes fii rănit) este mulțumi- 
târe; ceilalți membri ai ambasadei sunt bine. 
Clădirile ambasadelor se susțin încă, deși bom
bardarea le a stricat reu. Din 16 Iulie atacul 
trupelor cbinese oontra ndstră e neîntre
rupt. Ar fi fârta de lipsă, ca trupele ali
ate să înainteze cu cea mai mare grabă. 
Cadavrul lui Ketteler l’a mântuit guvernul 
chines'*.

Consulul german din Cifu telegrafâză 
la Berlin, oă după o oomunicare, ce i-atri- 
mis’o guvernorul din Sangtung, un edict 
împărătesc cu data de 24 Iulie susține, că 
afară de ambasadorul german toți ceilalți 
representanțl ai puterilor sunt neatinși. Eu
ropenii s’ar fi refugiat în catedrala Peigang 
de lângă palatul împărătesc.

Din Tien-Cin se anunță la Londra, oă 
un mesager chines sosit din Peking, anunță, 
că în 18 Iulie a espirat armistițiul și de 
atunci clădirile ambasadelor sunt din nou ase
diate.

înaintarea trupelor aliate.

Jurnalul departamentului comerciului 
și industriei din Petersburg află dela Port 
Arthur, 25 Iulie, Jcă vice-amiralul Alexiew 
a convocat da repețite-orl pe admiralil ali- 
ațl din Tien-Cin, cu cari organiseză admi- 
nistrațiunea orașului.

Casărmile și forturile din Tien-Cin 
vor fi aduse ârășl în stare bună și aliații 
se pregătesc a înainta spre Peking. Trupele 
chinesesol s’au împărțit în trei corpuri, pen
tru a împedeca înaintarea. Gestiunea ope
rațiunilor trupelor aliate în contra Pekin- 
gu'ui se va hotărî săptămâna acesta.

Incăerârî ,jdin greșelă**.

Ageuția „'Wolff" a primit din Tien- 
Cin scirea telegrafică dela 26 Iulie, că 80 
de JaponesI au atacat în 24 Iulie pe 13 
Ruși, ucigând 2 dintrânșilși rănind grav 3. 
Făcându-se cercetare s’a constatat, că Ja- 
ponesii au atacat din greșală pe Ruși, luând 
pe aceștia drept Ohinesl.

O carte albastră englesă.
S’a publicat o carte albastră asupra 

evenimentelor din China. Intre altele, con
ține ultimul raport al d-nului Mac Donald, 
ministrul Angliei la Peking, cu data de 28 
Maid, dând sâmă despre întrunirea pe oare 
au avut’o miniștri străini la 26 Maid, pen
tru a-se sfătui asupra situațiunei.

Ministrul Franoiei a arătat convicțiu
nea, că este primejdia de grave turburărl. 
Ministrul Italiei împărțășia temerea minis
trului Franciei, ministrul Rusiei credea, că 
primejdia nu e atât de apropiată, precum 
arată d. Pichon; ministrul Germaniei a de
clarat, că e cu totul de prisos să se aștepte 
vre-o măsură priinoiosă din partea guver
nului chinesesc.

D. Mac Donald dă încă sâmă de con
vorbirea, pe care o avusese cu prințul Cing, 
care a dat de două-orl încredințarea, că 
miniștri străini vor fi protejați și a decla
rat, că Boxerii sunt vrășmași țării.

Cartea albastră arată ou de-amănuntul 
negocierile Angliei cu celel’alte puteri eu
ropene în privința acțiunei Japoniei. Acâsta 
a insistat să i-se dea încredințare, că inter- 
vențiunea sa nu va produce vre-un conflict 
cu Rusia. Rusia a declarat la 28 Iunie, că 
nu voesce să împediee acțiunea Japoniei, 
de ore-ce acâsta declară, că va luora în în
țelegere cu puterile.

Emigranții Evrei întorși.
Cetim în „Constituționalul" :
Duminecă au sosit în Predeal 637 de 

Evrei emigranțl, cari nu au mai fost pri
miți de comunitățile israelite din Viena. 
D. Luca Elefteresou, prefeotul județului 
Prahova, fiind însciințat de acâsta, a sosit 
în localitate și a dispus, ca ei să fiă pri
miți pe teritoriul țărei românescl. In urma 
intervenirei d-lui prefect de Prahova, di
recțiunea generală a eăilor ferate a pus la 
disposițiunea emigranților mai multe va- 
gone, cu cari au fost transportați spre Bu- 
curescl.

*
Emigranții evrei întorși din Ungaria 

au sosit Luni după amia4 în gara de Nord 
ei sunt în număr de 530.

D. Dobrescu, prefectul poliției, însoțit 
de d. oăpitan Pîrîianu, comandantul ser
genților, se afla la gară pentru a veghia 
la liniștita debarcare a emigranților, cari 
au fost repartisațl prin diferite cartiere lo
cuite de Evrei.

SC1R1LE DILEL
— 19 Iulie v.

Mortea ducelui de Coburg. Un nou 
doliu lovesce Curtea română. 0 depeșă so
sită erl diminâța la Sinaia anunță mârtea 
A. S. R. de Saxa Coburg și Gotha, tatăl 
A. S. S. Principesei Maria. Mdrtea ducelui 
de Coburg s’a întâmplat erl-ndpte la Co
burg. Augustul defunot era suferind în ul
timul timp și mortea îi este ou atât mai 
neașteptată, cu cât cele din urmă soiri anun
țau o îmbunătățire a sănătății. Soirea morții 
duoelui de Coburg a fost comunicată Marți 
diminâța d-lui președinte al consiliului de 
miniștrii. D. P. P. Carp a adresat imediat 
A. S. R. Ducesei de Coburg la Coburg ur- 
mătârea telegramă: „Rog pe Alteța Vâstră 
Regală, atât în numele meu, cât și în nu
mele guvernului, de a primi espresiunea 
durerâsei părți oe luăm la doliul Alteței 
Vostre Regale".

„Întărirea magliiarimei din Ar
deal". Cu titlul acesta s’a tipărit o broșură 
la Sepși-Sângeorgiu, al căreia autor, Mika 
Ottokar, dă din nou alarma, că Ungurii ar
deleni sărăoesc pe di ce merge și că e mare 
nevoie de a-se lua în grabă măsuri pentru 
ajutorarea lor. Pentru împedecarea emigrării 

Săouilor în România află neoesar a se pro
mova industria de casă, de aceea reco
mandă Săouilor a-se constitui într’o societate 
pe acțiuni pentru valorisarea produotelor 
industriale ale Săouilor, sâu să înființeze mici 
asocieri, al căror centru să fiă Odorheiul. 
In interesul proprietarilor mijlocii și mici 
din Ardeal propune autorul a se înființa 
școle de agricultură, asocieri de valorisare 
eoonomioe ; mai doresoe, oa ministerul de 
agricultură să-și câștige prin omenii săi de 
specialitate informațiunl asupra proprietăți
lor încăroate ou datorii și pe calea legis- 
lațiunei, în legătură cu legea pentru oolo- 
nisărl să se facă a se plăti datoriile, acor
dând proprietarilor împrumuturi ou câte 
3 -4°/0 și ou amortisațiă pe 15—20 ani. 
Pe calea acâsta orede autorul, oă clasa propri
etarilor maghiari din Ardeal va fi „mântuită„.

La ministerul român de resboift. 
In cjiua de 25 August st. v. se vaținâ con
curs pentru trimiterea a doi elevi la liceul 
Sain Louis; a șâse elevi la șoâlele de răs- 
boiti din Germania și a doiofițerl de geniu 
și artileria la șcdla combinată dela Char
lottenburg. Tot în aceeași (Ț se va ma,i 
ținâ concurs de cunoscerea limbei germane, 
pentru a trimite 6 ofițeri să facă stagiul 
în armata austro-ungară. Juriul examinator 
se va compune din oomitetul stalului major.

Un raport interesant, care de si
gur va produoe cel mai rău efect asupra 
maghiarisatorilor de tdtă pănura, s’a pu- 
blioat dilele aoeste. Este ^Raportul anual 
al Reuniunei universitarilor germani din țirile 
cortinei ungare*. Acâstă reuniune s’a înfiin
țat în Ianuarie n. o. în Viena și în 21 Iu
nie și-a încheiat anul înființării prinlr’o 
adunare generală. In scurtul timp al esis- 
tenții sale, dela 21 Ianuarie pănă la 21 
Iunie a. o., acâstă reuniune s’a desvoltat în 
modul cel mai îmbucurător. Ea numără 55 
membri și adeoă 16 ordinari (universitarii 
din Ungaria și Croația-Slavonia, oarl stu- 
diâză în Viena), 35 promovătorl și 4 fun
datori., Reuniunea a dispus și de mijlocele 
materiale neoesare spre a-șl procura un in
ventar bogat de oărțl și mobile. A ținut 
cu totul șâse adunări ordinare. Al doilea 
an al Reuniunei se începe în Octomvre 
1900 și promite aldesvolta o activitate ener
gică, după-ce acuma reuniunea este orga- 
nisată și moralicesoe asigurată.. Tinerii 
universitari mulțuraeso tuturor, oarl i-au 
sprijinit cu vorba și cu fapte în numele 
Germanilor din Ungaria.

Din Ileanda mare ni-se scrie: In 
sâra dilei de 29 Iulie, comunitatea biseri- 
câscă din Ileanda mare, com. S. Doboca, a 
a aranjat o petrecere cu dans în folosul 
bisericei. Reușita acestei pet.reoerl este a 
se datori d-lui preot Nic. Cosma și curato
rilor, între cari se distinge ou deosebire 
d-1 Al. Pop, funoționar la subprefectura lo- 
oală. Afară de inteligența locală am obser
vat mai mulțl preoți din oercul Uendii cu 
familiile lor. Așa am remaroat pe d-nii 
preoți Barbul din Bârsău, Pokol din Bu- 
zaș, Ghițu din Cozla, apoi notarul Farkas, 
dootorandul Cosmuța, d-nii Băican ou dâm- 
na, Aug. Paul din Letca (profesor în Bâr
lad), judecătorul E. Pop din Ileanda etc. 
Familia părintelui Cosma și a d-lui Al. Pop 
au arătat față de âspețl deosebită ospita
litate, asemenea și d-nii proprietari din 
Ileanda din familia Budeștilor. Venitul a 
fost de vre-o 200 oor.

Etate înaintată. In Budapeșta a ră
posat Sâmbătă noptea văduva Aloisa Zi- 
manyi năso. Sohirmitz, care era în etate 
de 100 ani. Ea era văduva unui funcționar, 
care servise sub doi primați oa diregător 
al domeniilor primaților.

Musica oi’îișenescă va cânta: Mier
curi, 1 Ang. n., pe promenada de jos dela 
orele 6—7*/2 d. a.; Joi, 2 Aug. pe prome
nada de sus dela 8—9'/2 6re a. m.; Vi
neri, 3 Aug. pe promenada de sus dela 
5 —6'/2 âre d. a.; Sâmbăta, 4 Aug. pe pro
menada de jos dela 7 —8'/2 ore diminâța. 
Duminecă, în 5 Aug. n., nu va fi musioă 
la promenadă din causă că pompierii au 
petreoere.
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Zaclierlin preserat prin odae este 
mijlocul cel mai bun de a stîrpi muscele. 
Se oapătă în drogherii și prăvălii de co
loniale.

TDizn. Transvaal.
(Roberts sisteză înaintarea).

, ScirI forte însemnate se comunică din 
Pretoria despre evenimentele, ce se petreo 
în Transvaal. Etă oe se spune anume :

Mareșalul Roberts a făcut înceroarea 
de a împresura trupele generalului Botha — 
dâr încercarea n’ci succes.

Mai mult însă : Roberts, amărît de 
acest nesucces, s'a reîntors la Pretoria și a 
sistat de-ocamdată înaintarea contra 
Burilor.

Ceva și mai mult: Generalul bur”Dela- 
rey a ocupat Jiusteribwrg, unde stă acum 
închis Baden-Powel. Colonelul engles Pick
man a fost silit se sc retragă, fiind-că trupa 
lui nu era destul de tare.

Pe când la Londra se comunică soi
rile acestea destul de triste pentru Englesî, 
biroul „Reuteru publică, mai mult ca o 
slabă mâugăere, o telegramă din Cape
town, oare spune, că 5000 de Burî s’au 
predat neoondițional în Fouriesburg.

Despre educațiunea fisică a femeei.
Conferență ținută la clubul militar din Că

lărași, de d-1 Amedeu Georgescu, prof, de gimn- 
nastică.

Ddmnelor și Domnilor!
Trebue să scițl, că esercițiile au mi

siunea de-a mări resistența nostră fisică, 
adeoă să ne facă resistențl contra variațiu- 
nilor atmosferice, oontra loviturilor, contra 
chiar a bilelor. După diferite statistici și 
■observațiunl, s’a putut constata, că prin 
eseroiții s’a ajuns în adevăr la acest resul- 
tat. Prin urmare toți, pentru mărirea for
țelor ndstre și pentru o deplină sănătate, 
avem nevoiă a face eserciții, adecă mișcări.

Femeia mai ou sâmă are multă ne
voiă de mișcări, de eserciții libere ale cor
pului, fiind folo8itore atât pentru densa, ca 
desvoltare, ca resistentă, ca sănătate, cât 
și pentru un stat, o națiune, oăcl este 
sciut, oă: ^Sănătatea femeii este vigdrea na- 
țiuneiu. Un esemplu: dâcă o națiune are 
un număr mare de femei cu maniere dis
tinse, ou fisicul bine desvoltat, vigurdse, 
va avă negreșit și un număr mare de băr
bați cu manieri frumdse și viguroșl; putem 
dice, dâr în resumat, că dobândirea aces
tor însușiri depinde în cea mai mare parte 
dela mamele, dela femeile ndstre. Influența 
-femeilor e atotputernică în tdte stratele 
societății.

Domnelor și Domnilor!
Răbdarea, blândețea, modestia, bună

tatea și castitatea sunt elementele, cari 
formâză educațiunea sufletăsoă a unei femei; 
pe lângă acâstă educațiune, principală, de 
oare ar trebui să se ocupe ou mai multă 
atențiune, este educațiunea fisică a femeii.

In Germania și în statele germane ale 
Austriei, ooupațiunea fisioă atât de bărbați, 
cât și de femei, ocupă un loo destul de 
însemnat.

In Englitera, în șcdlele secundare și 
în internatele de fete se dă o însemnătate 
forte mare educațiunei fisioe; li-se dă 
multă vreme liberă pentru a face eserciții 
libere corporale, joourl și mișcări atletioe.

Publicul de-asemenea se interesâză 
fdrte mult și dă o deosebită atențiune ace
lor joourl și eseroiții gimnastice. Aoele jo
curi diferite, ca Cnketul, Foot-ball ou min
tia, Lawn-tennis, apoi luptele cu bărol eto., 
au căpătat un caracter național la denși 
.și sunt chiar numite joourl naționale.

Femeile în general în Anglia sunt 
forte amatdre de eserciții ou ghiulele, adeoă 
.greutăți de diferite mărimi, pentru eseroiții 
■de ridicări, cum și de diferite sporturi, ca 
venătdrea, călăria, pescuitul, canotajul, curse 
pe jo3 și cu bicicleta, și de diferite alte 
•eserciții și joourl gimnastice, dovadă des
tul de bună de importanța, ce pun ele în 
eduoațiunea lor fisioă. Pe când gimnastica 
fisioă fortifică organele și are de soop ga
rantarea sănătății, regulile esteticei le aduoe 
pe tdte la o armoniă perfectă; scopul deci 

al gimnasticei și al esteticei, oare sunt de 
fapt în eduoațiunea fisică, este de-a da cor
pului grațiă și mlădiere, mai cu sâmă o 
femeiă, pe lângă sănătate, frumsețe, tre
bue să presinte și grațiă.

6re căruia dintre d-vdstră, flic, adreBân- 
du-mă bărbaților, nu-i plaoe a vedâ la vre o 
femeiă, oă pe lângă un oorp bine desvol
tat, presintă ore-oarl grații, mlădiere, este
tică, gesturi?

6re pe pasionații dansatori nu-i va 
atrage mai mult un oorp mlădios, svelt și 
ușor?

De sigur, grațiile, gesturile și acea 
mlădiere plăoută a oorpului, vor triumfa, 
vă vor atrage mai mult, veți rămână ou 
desăvârșire încântați și sunt sigur, oă veți 
dice, ca și mine, oă aoâsta se datoresce 
numai unei bune eduoațiunl fisioe raționale.

Importanța eduoațiunei fisioe trebue 
dâr să fiă bine reounoscută de orl-oare, și 
ceea ce Socrate și Platone au dis încă pe 
la anul 400 în. de Christos, arătând marea 
însemnătate, oe trebue să se dea • eduoațiu
nei fisioe atât la bărbat, cât și la femei, 
vor rămână de-a pururea adevărate. Un fi
losof contimporan Hegel ne reamintesoe 
de-asemenea de importanța și însemnăta
tea, ce trebue să se dea educațiunei fisioe 
și estetice la fem°ei în special.

Un mijloc ori și cum însemnat și un 
impuls mare pentru estetica corpului este 
și dansul. Dansul, eseroitat însă cu măsură, 
e un mijloc forte recomandabil contra 
anemiei.

La etatea între 15—16 ani se pro
duce o evoluțiune' internă în viața tinerei 
fete, la acăstă vârstă ea este desvoltată și 
noi seim, că începe să se conoentreze în 
sine; fantasia predomină și ia o direcțiune 
ideală, simțurile de asemenea se desvoltă 
și ele și se aocentuăză mai mult; ea de
vine prin urmare sentimentală și visătdre. 
Atuuol în adevăr este timpul în oare fata, 
terminând esercițiile gimnastice fisioe, cari 
sunt de cel mai mare folos, va pută apoi 
începe eseroițiul de dans, care aparține 
eduoațiunei estetice corporale și le bonton.

Deosebirea psihioă și fisică a sexului 
femenin, trebue să fiă forte mult luată în 
băgare de sămă, constituția și struotura ei 
fisioă fiind fdrte delioată, trebue să fiă în 
faoerea eseroițiilor și a mișcărilor mena
jată după temperament, vîrstă și constituția.

Diferența între gimnastica femenină 
și bărbătăscă oonstă tocmai în deosebirea 
organismului cel delicat, în oaraoterul, în 
misiunea ei.

Nu le este lor dată în adevăr marea 
misiune de a reproduce specia nostră și nu 
în ele mai cu sâmă trebue să căutăm se
cretul prefacerei genului omenesc ?

Cine dintre d-vdstră n’a simțit inima 
mișcată de o milă' durerdsă, văcjend acele 
adunări de fete tinere, luorătdre, cu chipul 
bolnăvicios, cu oorpul usoat și diform, oarl 
se duc pe la fabriol de diminâță spre a nu 
eși decât săra, Bdrobite de ostenâlă și 
slăbite de-o muncă de atâtea ore la care 
șed jos, său ceea-ce e încă mai rău, la o 
muncă la care ele fac numai mișcări con
trarii bănătăței.

De sigur, oonseoințele unei astfel de 
vieți sunt diferite bdle ale sângelui, oftică, 
bătae de inimă și câte altele.

Fiica bogatului credeți dre, că este 
mai fericită? La pension, unde șede ple
cată oâsuri întregi pe cărți, și acasă la 
părinți, unde în timp de (jile întregi șâde 
la pian, său odse broderii, se pdte dioe, că 
faoe dre mai multă mișcare?

Chiar în timpul reoreațiunei, pdte ea 
să se mișca în veseliă și în deplină liber
tate, să se jdoe și să sară în voiă? Nu, 
căol acâsta nu e cuviincios!

Când densele au devenit domne, în
țeleg ele, oredețî, mai bine higiena și in
fluența oe au eseroițiile asupra corpului lor ?

Nici deoum, căol dâoă ele 86 duc prin 
lume, es din casă în adevăr, der plimbă
rile eu trăsura, teatrul și chiar dansul sunt 
și dau acestea tote în destulă mișcare, 
pentru a păstra sănătatea și a potoli nervii 
ce sunt ațîțațl prin viața din orașele cele 
mari ?

Vă rog să priviți femeia din orașe 
din ambele olase ale societăței, de care 

v’am vorbit. Esaminați-le ou multă băgare 
de sămă, în ceea-oe privesce fisicul lor, și 
veți constata, — vă veți convinge, — că 
aprdpe 90 la sută dau semne de prea pu
țină viață. Veți observa o pierdere de pu
tere și slăbiciune a mușchilor, o' esoitație 
peste măsură a simțirei, o față galbenă, 
ofilită, său o colore ca plumbul, dureri de 
cap, spasmuri, leșinuri, înecare a respira- 
țiunei și diferite bdle. Tocmai ca nisoe 
plante, pe cari ddcă le veți lua și le veți 
închide la căldură, se vor stinge, și prin 
lipsa de lumină s’au printr’o desvoltare 
fără vreme se fac neputinciose de a se 
mai desvoltă îndestul; natural că ele mor 
oea mai mare parte, mai înainte de a fi 
avut traiul cel bun la sdrele vieței. Acest 
fapt este demn de a fi luat în sămă.

Observați însă femeea dela țâră. Câtă 
deosebire de femeile dela orașe! Corpul 
lor este bine desvoltat, colorea roșie a 
obrazului, ce atât ne place s’o privim, ne 
arată oă este sănătdsă, robustă, vigurdsă 
ca și un bărbat, ba pdte de multe-orl și 
mai mult ca mulțl bărbați din orașe.

Veți tfiee dintre d-vdstră, că aerul 
este aoela, care le dă acea sănătate, aoea 
vigdre; da! este fdrte adevărat că și aerul 
oontribue fdrte mult asupra sănătăței lor, 
dâr mai mult, în același timp ajutând la 
desvoltarea corpului lor, la vigdrea, la să
nătatea, de care multe din femeile dela 
oraș sunt pdte geldse, este gimnastica, 
adecă acele mișcări corporale, pe cari 
tjilnic le eseoută prin munca la oare se 
dedau.

(Va urma.)

Moravuri Chinese.
Un Frances, d-1 Gaston Deschamps, re

produce — estrase după două cărți Chi
nese — o mulțime de tablouri de moravuri 
și aspect al Pekingului, acăstă „gropă de 
murdării1* unde te trăsnesce în nas putorea 
stradelor și bulevardelor, și despre morala 
generală a Ghinesilor.

Să începem ou Justiția chinesă:
„Un călător american, d-1 Helcombe, 

văcju într’o (fi trei GhinesI cari, solid legați 
de pumni, erau spântjurațl de craca unui 
arbore, în timpul verei, sub un sore ar
zător.

— „Ce fao acolo aoei omeni ?“ în
treba el.

Un funcționar, care era apărat de sdre 
ou o umbrelă și un evantaliu, îi răspunse 
grav:

— Sunt nisce indivitjl pe care-i aous, 
că au furat. Aștept să mărturisâsoă.

Cei trei paoienți, după trei ore de 
spendurătore, fură coborîțl jos. Ei erau le
șinați. Brațele erau țepene, imobile și um
flate îngrozitor. Gând i-au deșteptat, ei pro
testară din nou de nevinovăția lor.

— Bine, murmură funcționarul. Atunci 
să-i spencfure din nou.

Cei trei ChinesI, speriațl de pregăti
rile unei nouă spencjurăturl, se mărturisiră 
vinovațl...

Chinesii sunt astfel obiclnuițl cu aceste 
prooedeurl, că nn-i emoționâză când văd 
scene ca acesta.

Soții Archibald Sittle, englesî, plân- 
gendu-se de un furt într’o fermă ohinesă, 
bănuelile căzură pe fiiul fermierului, care 
fu arestat și bătut oumplit mai multe cjile 
pe rând. Se dovedesce, că autorii furtului 
erau nisoe vagabunc}!, cari obiclnuiau să 
facă asemenea isprăvi. Tînărul fu liberat. 
Părinții lui atât s’au bucurat de acesta, că 
au dat o masă, la oare au invitat și pe 
soții Sittle.

Autorul adauge, că acest băiat, altă
dată viguros și perfect sănătos, nu mai era 
decât o sfărîmătură omenâscă, strivit de 
tortură. Europenii s’au mirat de acest fa
talism al Chinesilor, oă nu fao pe străini 
răspunzători moralmente de tortura fiu
lui lor.

împăratul Chinei și femeile sale.
Locuința imensă, în care șade Fiul 

Cerului, este misteriosă ca un sanctuar, 
clandestină și înohisă ca un harem.

Ești gata să cjicl, privind acest mon
struos seraiiî:

O ziduri, multe istorii lugubre scițl voi! 
Viața Sultanilor tartari, aoâstă viață 

între ziduri retrasă, înfricoșătore, pare oo- 
piată de pe cele mai detestabile esemple 
ale Bizanțului, ale Bagdadului și ale Stam- 
bulului. O domesticitate nenumărată și 
abjectă se agită împrejurul stăpânului, în
tr’o continuă emulațiune de înjoseli, de oo- 
rupțiă și de lăcomiă.

Toți funoționarii palatului sunt eu
nuci. Acăstă armată de eunuci atinge oifra 
de 7000 de indivizi (șdpte mit) și în fiă- 
care an este nevoit să refuse cererile mul
tor oandidațî, cari vor să caute avere în 
antieamerile imperiale. In aoestă adunătură 
de sclavi sunt mai multe categorii. Trei 
sute din ei sunt actori și jdcă oomediă 
înaintea femeilor împăratului. Dâr prinoi- 
pala lor funcțiune oousistă în a servi de 
mijlocitori între împărat și femeile sale. 
Când Fiul Gerului vid să facă apel la una 
din favoritele lui, el scrie pe o bucată de 
hârtiă numele femeiei alese. Un funcționar 
om de încredere, care la Turci se numesce 
Kâzlar-Aga (căpitanul fetelor) se grăbesce să 
ducă însemnarea destinatarei.

Acâsta este îndată dusă în palanchin 
pănă la pragul camerei stăpânului, cătră 
care ea trebuie după rit să se tîrasoă cu 
un aer respeotuos. Un grefier însorie pe un 
registru special data acestei întrevederi pen
tru a nu fi niol o erdre în succesiunile di
nastiei Mandsu.

împăratul e invisibil. Nici ambasa
dorii Puterilor streine nu pot să-l vadă. 
După ani și ani de intervenirl și stăruințe 
diplomatice, abia s’a ajuns la resultatul, ca 
ambasadorii când merg să ducă sorisorile 
de aoreditare să fie primiți la împărat, dâr 
s’a făout așa, înoât fața acestuia nu se pdte 
vedea. Ambasadorul e primit în antica
meră, acolo ’i se servesce un ceaiiî, apoi 
când e chemat merge plecat cătră împărat, 
dă scrisorile și se retrage d’andăratele, tot 
închinându-se pănă dispare pe ușă, fără 
să fi aucjit vooea și să fi văcjut fața Fiului 
Gerului.
( Când s’a aflat în Peking hotărîrea 

împăratului, oă primesce pe streini, în po
por a eșit vorba, pe care toți au orecjut’o, 
că „draoii streini1* au fost trăsniți la vede
rea împăratului și au cădut pe spate. Th.

ULTIME SC1KL
Monza, 1 August. Starea Regi

nei Margareta e fdrte îngrijit6re ; ea 
respinge orl-ce mângăere.

Roma, 31 Iulie. Foile scriu, că 
regele Victor Emanuel va sosi acjl seu 
mâne în Brindisi de unde va merge 
la Monza.

Londra, 31 Iulie. Afacerea emi
grării Evreilor din România s’a discutat 
și în camera comunelor. Secretarul 
de stat Brodrick a răspuns la o în
trebare, ce i-s’a adresat, că după ra- 
pdrtele foilor causa emigrărilor ar fi 
persecuția. După informațiunile gu
vernului însă afirmarea acesta nu este 
basată. Evreii nu sunt naturalisațî în 
România. La guvernul engles n’au 
sosit plângeri, el nu pote prin urmare 
se intervină în afacerea acesta la guver
nul român.

„ALBIM" institut fle credit și fle economii
Filiala Brașov.

Conspectul operațiunilor în luna lui Iulie 1900.
Intrate;

Numărar ou 1 Iulie 1900 . cor. 15,420.06
Depuneri spre fructificare 71 153,754.38
Cambii răscumpărate 77 423,443.57
Conturi curente . . . . 71 152,378.68
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . 71 114,526.60
împrumuturi pe producte . 77 500.-
Monetă.............................. 7) 4,690.90
ComisiunI, cupone și efecte 71 49,838 70
Bănci.................................. W 592,906.3 d
Interese și provisiunl . . 71 53.454.64
Diverse.............................. 71 13,049.41

cor. 1.573,963.33
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . cor. 208,215.48
Cambii escomptate . . 77 462,573.—
Conto curent .................... 57 63,616.41
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi . . . . . 71 87,928.—
Monetă............................. 77 5,253.06
ComisiunI, cupone și efecte 7) 57,244.92
Interese și provisiunl . . 71 6,293.51
Spese și salare . . . . 75 3,772.46
Bănci.................................. 77 640,670.04
Diverse............................. 77 19,302.14
Numărar cu 31 Iulie 1900 . Ti 29,094.32

cor. 1.573,963.33

N. P. Petrescu m. p. C. Aisăr m. p.
dirigent. cassar.

Iosif Oncioid m. p-

comptabil.

Proprietar: Dr. Aurei Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu ^aitr.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
<1 in ISrașav, 

|se pot procura următorele cărți:

Scrieri literar1® pentru popor.
Legende seu Basmele lîomânilor 

adunate din gura poporului de neuitatul 
tul P. Ispirescu. Format 8° de 400 pag. 
Prețul 1 fi. 70 or. . (cu posta 1 fi. 80.)

Ifllele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai fi. —.75 cr.

Er tom Ii are 508 pag. și costă 70 cr. 
întregul op fi. 1.45 or. (francat fl. T60 cr.)

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Popp. Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vreu sS jdce teatru. 
Prețul 12 cr. ... (prin postă 14 or.)

Vieța după morte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor treoâtore, 
de I. P. ^Ediția II. Prețul fi. —.50 cr. 
(Cu posta 55 cr).

Nopți de iernă, novele pentru popor 
de George Simu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul 60 cr. 
(cu posta 65 cr.)

Țiganii, schiță istorică lucrată pen
tru petrecere după mai mulțl autori, de 
cunoscutul nostru scriitor I. P. Beteganul. 
Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr).

Merinde dela școlă, s6u învățături 
pentru popor, de Dr. G. Popa. Prețul 60 cr. 
(cu postă 70 cr.)

Poveștile Bănatului, este o carte 
mare cu povești din Bănat, de G. Cătană, 
împărțită în 3 tomuri. . . Prețul 65 cr.
(cu posta 70 cr.)

Musa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese do Iuliu Bognariu, 
Prețul 25 cr. (cu posta 28 cr.)

Buchetul, culegere de cântări bS- 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 25 cr. (cu porto 28 cr.)

Dracul, novelă de V. R. Buticescu. 
Are tendința de-a combate credința de
șertă. Prețul 10 cr. (cu porto 12 cr.)

Lira Bihorului,"o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antouw 
Pop. Prețul 20 cr. . . (cu porto 23 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în joc, de I. P. Beteganul. Pr. 12 cr. 
cu porto 15 cr.

Opșaguri, cât cioplite, cât^pilite și la 
lume împărțite, de 1. P. Bceganul. Vre-o 
60 de poesii glumețe. Pr. 40 cr. (-|- p. 5 cr.)

Din trecutul Silvanieifiegende de 
V. Bussu. Conține 170 pag. Prețul. 30 cr. 
era la început 1 fi., acum (cu porto 35 cr.)

Vivia, seu Biserica din Carta 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. Iuliu Dragoș. Prețul 70 cr. 
(-}- 5 cr. porto).

„Preotul din Noieni11, narațiune is
torică din vbcul nostru, scrisă de Arghiro- 
barbu. Prețul 10 cr. (-|- 2 cr. porto.)

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților de G. Simu. Pr. 30 cr. 3 cr.porto).

Poesii de V. B. Buticescu. Prețulijera 
la început 1 fi. 20 cr., acum numai 60 cr, 
(cu posta 70 cr.)

Felicitări în poesii și prosă la anul 
nou, diua nascerei și diua numelui, precum 
și vorbiri la diferite ocasiunl școlastice, de 
G. Simu. Prețul 20 cr. (cu posta 22 cr.).

Cartea Săteanului, de Emanuel Pă- 
răeanu. Conține mai multe novele poporale, 
scrise în stil forte ușor, și printre ele mai 
multe poesii, mai ales satirice. Prețul 45 cr. 
(cu posta 50 cr.)

Suspin și zimbire, poesii și prosă, 
de A. Pop. Prețul 40 cr. (cu porto 43 cr.)

Bîsete și zîmbete, de T. V. Gheaja. 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 30 cr. (cu posta 35 cr.)

„ Considerațiuni istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplicațiuuea 
lor la națiunea ndstră de Ioan Clinciu profe
sor în Bucurescl. Prețul 1 fl.,(—|— prt. o cr.)

„Amicul bunu, colecțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune reli- 
giosă-morală, tradusă de prepositul capitu
lar Ioan Papiu. Prețul 10 cr. (-|- 2 cr. porto.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a țe- 
ranului român, de Simeon Stoica, medic 
pensionat. Conține vre o 25 figuri în text. 
Sa vinde acum în loc de 80 cr. cu. 50 cr. 
(-ț- 5 cr. porto)

Cugete și considerațiuni din es- 
periența vieții lui Argirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, scose din pățania 
vieții. Prețul 10 cr. (cu posta 12 cr.)

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din viâța Românilor bihoreni, de L. 
Budow-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 50 cr. 
(cu porto 55 cr.),

Povestea despre prințul Ahmed 
al Hamei său Pribeagul îndrăgostit, 
tradusă de Dr. T. Prețul 30 cr. (-|- 3 cr. prt.)

Toaste pentru tot felul de persone 
și ocasiunl, de Tit. V. Gheaja, spiritual la 
instit. de corecțiune din Gherla. Pr. 20 cr. 
(cu posta 22 cr.).

Cărții de rugăciiuns și predici.
Anghira Mântuirei, cărticea de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletâscă. Ediț. IV corectată. Gherla. Prețul 
unui es. în păreți tari colorați . . 35 cr.
(-|- 5 cr. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 334 pag. Legată costă 50 cr. 
(-|~ 5 cr. porto).

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Legată 
costă 22 cr. (-{- 3 cr. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
intru onorea Preacuratei Feciâre Maria, 
pentru folosul și mângăiarea sufletelor. 
Prețul legat 20 cr. (-|- 3 cr. porto). .

Predici pe tâte Duminecile și săr
bătorile de peste an, Vul. I. de Em. EBf- 
tertscu, cunoscut atât de bine în cercurile 
românescl din numărosele sale scrieri. Are 
250 pag. Prețul (4 lei) . . . 1 fl. 50 cr.

De același autor a apărut Vol. II. cu 
„Predici ocasionale și funebrale*, care 
se estinde pe 220 pag. și conține predici 
multe pentru cununii, și diferite ocasiunl 
(la sânțirea de biserici, la instalări de pa- 
rochi, la presentarea pentru prima-oră a 
preotului în paroehii etc. etc. Peț. 1 fl. 80 cr.

Cuventări bisericesci pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Papiu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul (în 
loc de 2 fl.) prin postă . . 1 fl. 60 cr.

Cuventări funebrali și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de loo.n Pagi», Conțin vre-o 400 pag. 
Prețul 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predice pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christ'-. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Popfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinidră. 
Format mare de 500 pag. frumose pentru 
tote Duminecele de peste an. Prețul 2 fl. 
20 cr. (prin postă recomandat 2 fl. 35 cr.)

Nr. 11437—1900

PUBLICATIONS.
Spre scopul predărei lucrări

lor pentru construirea unei pardo
seli de asfalt în Strada Dea
lului de sus, începând dela Stra
da de mijloc, până la suișul trep
telor cătră biserica StrăjiI și pentru 
construirea unei trecătdre din 
pietri q u a d r at e la șc61a bisericei 
numite, se va țin 6 o pertractare de 
ofert în 9 August st. n. a. c. în jbi- 
roul economic orășenesc, unde se 
pot vedâ și condițiunile în causa 
acestora, lucrările preliminate sunt 
cu 552 corâne 80 filer!.

Brașov, în 27 Iulie 1900.
1034.1—1. Magistratul orășenesc.

iW*' „Gazeta Transilvaniei “ 
cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la Eremîas Nepoții.

i
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JMPORTA^T pentru negu
țătorii cu argint China!
Ch. G. Luxner
în Cracovia (Krakau) 

recomandă lucrurile sale din 
argint de China ca cele mai bune 
și mai ieftine.

La cerere trimite catalăge și prețuri 
curente gratis și franco. -

H

a
Va H B S B E E S3 SB B E33M B^

A N U N C I U RI
(inserțiuai și reclame)

Sîifit a s® sdrasffi sm fose rises 
aâmimatratiuni. In ea'ssai (țw* 

unui aro&an«5su mai muS'" 
«1® ©sâată se face scăderuent. 
ca?8 cresce eas cât gseabSscarea 
«e ff«s<ce mas de mu8te-c»ri.

Admiaistr. „Gazetei Trans/
.id

Cursul la bursa din Vîena.
Din 31 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................115.50
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 472°/o • 119-75 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 472% 99.30 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.60 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii................... 1<8.—
Losuripentru reg. Tisei și Seghedin . 139.— 
Renta de argint austr.............................97.60
Renta de hârtie austr............................ 97.20
Renta de aur austr..............................115.90
Losuri din 1860.................................. 17.11
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 687.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 667.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. —.— 
Napoleondorî.............................
Mărci imperiale........................
London vista.................................
Paris vista..................................
Rente de corone austr. 4°/0 . .
Note italiene..............................

. 19.33
.118.47 V2 
,242.77'A

. 96.55
. 97.50
. 90.55

Cursul pieței Brașov.
Din 1 August 1900.

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.

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

19.10
18.80
19.28
11.30

127.—

101.-

este ultima novitate în fabricația-ciasornicilor.
Aceste ciasornioe în miniatură franțuzesc!, are lungi- !~j] 

me de 69 cm. — Oastenul este acurat ca desemnul, din
..’IE lemn de nuc natural, luciit, cu sculpturi aurite, și Ia fiă- (fțu 
j rt care oră cântă, cele mai frumosă marșuri și piese de dans. |Uh 
jS . Prețul cu ainDalaâiH și espedal franco numai 9 fi.

Tot acelaș ciasornic fără musics, dar care bate jume- N 
Sg tățile și orele întregi, pachetat în lădiță și trimis franco v] 

numai 6 fl. cr. | h
—— Se garantăză mersul acurat pe minută. ■■■ ■- IT-1 

rv De ore-ce sunt adjustate forte elegant, se pote con-
sidera ca o mobilă frumosă.

--------- Se trimite numai cu rambursa. , qU 
Deeă nu convine, se pote returna și se restitue bani, de aceea nu e nici un risico.

— Catalog ilustrat despre lanțuri, inele, ciasornioe etc. gratis și franco. —

VTiEAA, I. IBck. Fostgasse nr. 2. fi-,10.

i

A. Hureșianu ISrașov, Târgul Inului î¥r. 3®.
Acest stabiliment este prove^ut 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 putâ esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE 8CIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.TTTTE.
FOI PERIODICE.

BILETE DE VISITĂ
DIFERITE FORMATE.

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

AtflJNTiJMi.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî. 

EILJLlTȚTTKi.
Corupturi, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

(Sou/vende-, in Iclă mătimea.

INDUSTBIALE, de HOTELURI 
și BESTAUBANTE.PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE 

BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 
se primesc în biuroul
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Tipografii A. Mursșiaau, Brașov.


