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Scut în contra anarchsștslor.
Totă pressa europ6nă se ocupă 

ac|i, pe lângă cestiunea chinesă, mai 
ales cu atentatul dela Monza, și cu 
cele ce s’au petrecut acolo și în 
Roma după tragica morte a regelui 
Umberto. De pretutindeni s’au ma
nifestat din acest trist incident sim
patiile întregei lumi culte pentru 
Italia și casa ei domnitdre, și ceea-ce 
în cașul de față era neevitabil, s’a ■ 
început din nou discusiunea cu pri
vire la măsurile de apărare, ce trebue 
să se ia în contra anarchiștilor din 
partea tuturor statelor.

Din cercetările de pănă acuma 
făcute de politia italiană resultă, 
după cum se anunță, că asasinul 
regelui Umberto a făcut parte în 
adevăr dintr’un complot anarchist. 
A arestat poliția pănă acum mai 
mulți individ!, despre cari s’a cons
tatat, că au stat în legătură, său în 
6re-care atingere cu el. Mărturisirile 
ucigașului și tătă purtarea lui cinică 
sunt o dovadă mai mult, că el a 
fost unelta unei conjurațiunî anar- 
cbiste. Ba acum se afirmă, că omenii 
siguranței publice au descoperit, că 
este o legătură chiar între atentatul 
de acum și cel săvârșit de Luccheni 
înainte cu doi ani în contra împă
rătesei Austriei.

Atunci s’a încercat a-se stabili 
o înțelegere între tăte statele pen
tru combaterea anarchismului, a ini
micului comun al civilisațiunii și al 
ordinei sociale. încercarea acâsta 
însă a dat, cum seim, prea puține 
resultate positive. Păte, că în urma 
acâsta, vădend cât de greu este de 
a-se feri pentru durată de pumnalul 
veninos al acestui inimic ascuns, 
înaintea căruia nu este nimic sfânt, 
a di9 regele Umberto, odată: „Sunt 
fărte convins, că void cădâ jertfă 
unui al treilea atentat, der e cu to
tul de prisos, ca prin continuele su- 
praveghiări să mi-se aducă aminte 
mereu periculul acestui al treilea 
atentat".

Se mai dice, că în anul 1897, 
după atentatul nesucces al lui Ac- 
ciarito asupra lui Umberto, un se
nator a cerut să se ia deosebite dis- 
posițiunl pentru scutul regelui, însă 
nu s’a fâcut în privința acâsta mai 
nimic. Acum același senator voesce 
să interpeleze în ședința senatului 
cu privire la disposițiunile ce sunt 
a se lua pentru asiguranța personală 
a tînărului rege.

Este impusă cu urgență acâstă 
precauțiune, după probele ce le-a 
dat și le dă fanatismul fără de lege 
al anarchiștilor. încă victima aten
tatului de Duminecă sera nu este 
înmormântată și etă, că un nou aten
tat s’a tăcut în Paris asupra șahului 
Persiei. Atentatul n’a isbutit, der 
individul, care l’a încercat a decla
rat, că-i pare rău, că n’a putut reuși. 
Acesta denotă, că se tratâză erășl 
de-o faptă scelerată anarchistă.

Este grea problema, a cărei re- 
solvare e suscitată din nou de presa 
tuturor țărilor. Anarchismul a ajuns 
deja a fi o organisațiune, față cu 
care poliția singură nu pote să bi- 

ruiâscă, deși ea are rolul de căpe- 
teniă în combaterea lui. In Anglia, 
Elveția și America, sub scutul legi
lor forte liberale din aceste țări, să 
face o propagandă mare anaschistă.

Anarchiștii scot diare în tâte 
limbile apusene, țin întruniri si stau 
în legătură continuă unii cu alții. 
Și asasinul Bressi venise numai de 
curând din America.

In asemeni împrejurări se pote 
Zice, că este deja întârziată acțiu
nea în ce privesce luarea de măsuri 
în contra anarchismului. S’a veZut, 
că tot controlul siguranței publice 
nu pâte împiedecă reînoirea atenta
telor, ce sunt îndreptate în contra 
capilor statelor fără nici o deosebire.

Așa-dâră nu va fi de ajuns a 
se lua măsuri escepționale pentru 
siguranța personală a domnitorilor, 
ci va trebui să se stabilâscă o înțe
legere strînsă între tâte statele, luân- 
du-se măsuri mai estinse, care să 
pbtă combate răul dela rădăcină.

Și o astfel de înțelegere este 
greu a-se stabili fără de a aduce în
semnate schimbări în legile tuturor 
țărilor restrîngându-se chiar liber
tățile publice.

Austria — stat federativ. Preșe
dintele camerei austriace, Dr. Fuchs, a ți- 
flilele acestea un discurs la Altenmarkt, 
din care estragem următorul pasagiG :

„Austria nu mai e adl un stat curat 
german, ci stat federativ, aloătuit din po- 
pore libere unite. In Austria trăesc 8 mi- 
lione de Germani, alături cu 15 milione 
de Slavi. De aceea este neapărat trebuin 
cios, ca unii eu alții să se înțelâgă, înțe
legerea acâsta fiind condiția sine qua non 
a mântuirei Austriei".

Guvernul român si Evreii.>
Sub titlul „Ministeriul Carp și 

cestiunea evreâscă în România" pu
blică „Pester Lloyd'1 o corespondență 
din Bucuresci cu data de 28 Iulie 
n. dela vechiul său raportor, care 
afirmă, că „are informațiunl din is- 
vorul cel mai sigur".

Aflăm de interes a comunica 
cetitorilor noștri pe scurt cuprinsul 
acestei corespondențe:

In introducere corespondentul lui „P. 
L." (jioe, că pressa din străinătate în ge
neral a primit cu aplause formarea minis- 
teriului Carp, der artioulii prin cari a fost 
salutat noul ministeriu român au trecut 
peste marginele unei „motivări obiective", 
întru cât nu arare-orl s’au basat pe pre
supunerea unor „prestațiunl", ce ar fi de 
a se aștepta dela noul ministru-președinte, 
presupunere, oftreia pe lângă totă bună
voința nu-i pote satisface de loo, său nu 
în măsura pretinsă". „Mai ales se referă 
acâsta la dorințele și speranțele esprimate 
cu privire la soluțiunea cestiunei evreescl 
în Romania, admisă ca ceva de sine în
țeles sub un oabinet Carp".

„Cel ce cunâsoe România și modul și 
chipul luptelor sale de partid, scie, că în
cercarea unei soluțiunl neamânale a cestiunei 
Evreilor ar duoe la turburărl interne, la de- 
monstrațiunl de stradă, ba chiar la rebe
liune și vărsare de sânge".

După acestă introducere, ca să do- 
vedâscă cele afirmate, vorbesce de „ame
nințările" Ligei antisemite din România, 
oar?, <jice, „este lățită în numărose secțiuni 
peste totă țâra după esemplul reuniunei 
secrete a Carbonarilor" și oare „ar pută 
să devină o unâltă de agitațiune în mâna 
oposițiunii de partid, care nu s’ar sfii de a 
ațîța massele, lățind faima, că vor să vândă 
România Jidovilor", ou scop de a lovi îu 
ministeriul Carp.

N’ar fi deci, adauge corespondentul, 
în asemeni împrejurări lucru cuminte din 
partea guvernului, dâ<’ă vrând a faoe ca 
Israeliții să potă trăi liniștit pe lângă Ro
mâni, ar trece peste marginile celor ce se 
pot dobândi momentan și ar da astfel opo- 
sițiunei și Ligei antisemite ocasiune de a 
ațîța massele.

Apoi vorbind de programul d-lui Carp 
în cestiunea evreâscă, cfiarul jidano-maghiar 
spune, că d-1 Carp a introdus deja o îm
bunătățire a stării Evreilor prin aceea, că 
li-a permis să se stabilâsoă la țâră în oa
șul când au profesiunile recunoscute de 
lege. Pe lângă acâsta corespondentul din 
BuourescI al lui „Pester Lloyd" atribuegu
vernului intențiunea de-a organisa prin o 
lege oomunitățile israelite și de a-le acorda 
dreptul de percepere a gabelei. Apoi în
cheia așa:

„Cu restabilirea dreptului de liberă 
migrare și cu înființarea unor comunități 
israelite recunoscute de stat pentru îngriji
rea intereselor confesionale comune deșcolă 
și de cult se înlătură două plângeri însem
nate ale Evreimii din România și se des
chid căi nouă silinței la munoă și dorinței 
de a-se cultiva a populațiunei israelite. în
cât privesce dorința fârte vie mai cusâmă 
printre populația mai tînără de a-se recu- 
nâsce dreptul de oetățeniă română a aoelor 
IsraelițI, cari și-au făcut datoria militară în 
armata română, ea este de-o dreptate atâta 
de săritdre în oohl, încât abia ne mai pu
tem gândi la putința unei mențineri a 
stării actuale a lucrurilor. Israelitul, care a 
jurat în România pe stâgul țărei credință 
Regelui și Patriei, nu pote în nici un cas 
să fiă privit ca un străin",

*

Una din măsurile, despre care face 
amintire corespondentul lui „P. Lloyd", o 
confirmă întru cât-va și un comunicat al 
cjiarului „Timpul^ din BucurescI, în oare 
se cfic® '•

„D-1 ministru de interne a dat o cir
culară autorităților administrative, prin care 
le dă instrucțiuul asupra modului cum să 
interpreteze disposițiunile legei de poliția 
rurală relativ la darea autorisațiunilor pen
tru stabilirea Evreilor la sate sâu pentru 
espulsarea lor.

„Aceste instrucțiuni s’au dat pentru a 
se curma unele abusurl, ce se făceau ou 
aplicarea acestor disposițiunl".

Maghiarii și Românii în Paris.
Sub titlul acesta publică foile ungu- 

rescl nisce comunicate, oe li-se trimit 
din Paris privitor la discusiunile din șe
dința dela 26 Iulie a congresului internațio
nal de istoria comparată, care s’a deschis în 
23 și a durat pănă ’n 28 Iulie. Congresul 
a lucrat în secțiuni și în prima seoțiuno 
(istoria universală și diplomația) erau bine 
representațî și Maghiarii.

După amintitele foi, în desbaterile seo- 
țiunei prime de Marți a luat cuvântul din 
partea Românilor d-1 N. Xenopol, profesor 

de universitate în Iași și cunoscutul nostru 
istoric. D-1 Xenopol a vorbit despre „L’hi- 
pothese dansl’historie^, arătând mai întâiu, că 
hipotesa în istoriă este tot atât de îndrep
tățită oa și sciințele naturale, căci unde 
faptele nu pot fi dovedite cu totă certitu
dinea, trebue să se ia refugiu la hipotesă, 
po care o justifică faptele ulteriâre. După 
acâsta conferențiarul a arătat, oă dela ocu
parea Daciei de oătră împăratul Traian 
Românii au locuit constant și continuativ 
pământul vechei Daoii, adecă și Ardealul 
de adl, și prin urmare Românii sunt aefi cei 
mai vechi locuitori ai Daciei Traiane de odi- 
nioră.

Atâta a trebuit să constate d-1 Xe
nopol, pe basă de dooumente nerăstnrna- 
bile, pentru-oa disoipulii lui Hunfalvy (Huns- 
dorfer), Rethy și alții să se simtă atinși în 
orgoliul lor de rassă și să se căznâscă a 
dovedi contrarul de ceea-ce a susținut confe
rențiarul român. S’a ridioat îndată delega
tul guvernului ungureso Lancsi Gy., oare 
— după înse-șl mărturisirile șoviniștilor 
dela pressa maghiară — „u’a voit" să do
cumenteze, pe basa istoriei, oontrarul, ci 
s’a mulțumit a respinge argumentațiunea 
d-lui Xenopol privitor la continuitatea Ro
mânilor în Daoia, precum și faptul isto- 
risesce dooumentat, oă Ungurii, după ocu
parea Ardealului, au asuprit și frustrat po- 
porațiunea băștinașă, cum de pildă au asu
prit Englesii pe Irlandesl.

A doua di, „neaoșul" Maghiar Dr. 
Moritz Darvai a ținut conferența sa despre 
„La Hongrie et ses premiers vassaux romains", 
în care s’a ocupat ou cestiunile atinse de 
d-1 Xenopol, încercând să dovedâsoă con
trarul asertațiunilor conferențiarului român. 
Darvai a îndrugat multe verdl și uscate 
despre caracterul maghiar al Ardealului, des
pre imigrarea Românilor de peste Dunăre în 
secolul al XlII-lea și despre aoeea, oum 
„200 de ani li-a trebuit Românilor pănă se for
meze un stat" între GarpațI și Dunăre. Ba 
perciunatul „savant" a riscat chiar să sus
țină, că Românii și-au oreat o naționali
tate „numai sub influența directă a Maghia
rilor". După tâte acestea șl-a luat dumnea
lui avânt și a propus apropierea Maghiari
lor și Românilor, fiind-oă „amândouă ele
mentele acestea au un dușman comun", mai 
bine dâră să-și dea mâna, căci „concordia 
este puterea".

D-1 Xenopol a răspuns îndată, dâr 
foile ungurescl retao orl-ce amănunte, pote 
pentru-ca să pâtă ou atât mai ușor săfaoă 
lumea a crede, că „Românii au suferit de
plin fiasco la congres", cum nu întârejie a 
cjice ele, fălindu-se și lăudându-se fără de 
a roși.

Ar fi de dorit, ca asupra acestei im
portante disousiunl să se raporteze și din 
parte română, pentru constatarea adevăru
lui. Der și pănă atunci, credem, că comu
nicatele foilor ungurescl semănă oa ou ou 
ou cu comunicatele lor în alte cestiunl: 
sunt false, tendențiâse și lipsite ohiar și de 
umbră de adevăr.

Tragedia din Monza.
Asasinul și complicii.

S’a constatat în urmă, că numele ade
vărat al asasinului este Gaetano Breșei. La 
întrebarea judelui instructor el a declarat, 
că a mers în Monza o’un prietin al său, 
dâr acesta — efl00 Bresoi — n’a avut parte 
la atentat. Numele acestui „prietin" n’a 
voit să-l spună. Se afirmă însă, că îndată 
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după comiterea atentatului, în apropierea 
lui Breșei mai mulțl inși începură să se 
certe și să facă mare sgomot, cu soop, de-a 
abate atențiunea publicului și a poliției. Se 
crede, că Breșei a fost însărcinat de alțl 
anarchiștl cu săvârșirea atentatului și că 
omorul a fost decis deja în Patterson 
(Amerioa), de unde venise Breșei la Monza.

In Rio Marina (insula Elba) a fost 
arestat un individ ou numele Quintavalli 
Salvadore, care venise ou Breșei din Ame
rica mergând împreună la Paris, ca să par
ticipe la o conferență anarchistă. La Quin
tavalli s’au aflat mai multe scrisori și foto
grafiile a 5 anarchiștl, cu inscripția: crime. 
S’a mai aflat la el o cartă poștală, în oare 
era chemat să partioipe la un complot anar
chist în Milano.

După cum se telegrafâză din Roma, a 
produs acolo mare surprindere desooperirea, 
că un funcționar dela poliția din Reggio - 
Emilii a avertisat în diferite rânduri po
liția din Roma, că în contra regelui Um
berto și a împăratului TFîZWj» se pregă- 
tesce un atentat anarchist.

„Messagero" primesoe din York soi
rea, oă un individ cu numele Lamner ares
tat aoolo, ar fi avut de gând să mârgă la 
Gressomag, ou scop de-a ucide pe regina 
Margareta, care se pregătea să călătorescă 
ai ol.

Breșei, întrebat de procurorul suprem, 
de ce a comis crima, răspunse:

— Ce fel de crimă? Ceea-ce am fă
cut eu, nu este crimă, ci faptă eroică.

Pedepsa lui Breșei.

In 1889 s’a desființat în Italia pe- 
dâpsa cu morte, chiar la inițiativa regelui 
Umberto. Legea nu cunosoe pentru orimi- 
nall, decât munca silnioă pe viață, chiar și 
pentru aceia, cari s’au făcut vinovați de 
uciderea Majestății. In cașul de față pe- 
dâpsa lui Bresoi va pută fi înăsprită cel 
mult prin aceea, că primii 8 ani asasinul 
îi va petrece în arest singur.

Cadavrul regelui ucis.

In 31 Iulie d. a. medicii Erba, Ver- 
celli și Savio au secționat cadavrul rege
lui. Ei au constatat, oă rana cea mai gravă 
a oausat’o glonțul, care a pătruns în ca
mera inimei și oare a și pricinuit mortea.

In urma oăldurilor mari cadavrul a 
înoeput să trâcă în descompunere, cu tâte 
că a fost așeejat pe un basin umplut cu 
ghiață. Medicii n’au voit să îmbălsămeze 
cadavrul, pănă oe nu l’a văcjut și regele.

înmormântarea lui Umberto.

Este mai mult decât probabil, că Um
berto va fi îmormentat în Roma. O altă 
disposițiune ar atinge neplăcut și dureros 
poporațiunea Romei. De se va urma con
form proiectului primarului din Roma, ră
mășițele pămentescl ale lui Umberto vor fi 
depuse în mausoleul lui Victor Emanuel II. 
Se crede, oă înmormântarea nu se va faoe 
mai ourend de 6 ori 8 August, fiind-că mai 
multe personagii distinse din străinătate 
vor să partioipe la înmormântare.

Victor Emanuel III.

Noul rege Victor Emanuel III a so
sit alaltăerl diminâță în Roma, dimpreună 
ou regina Elena. După o pausă de 15 min. 
regele și regina au plecat mai departe spre 
Monza. Sera la 6 și 33 au sosit în Monza. 
La gară păreohia regală era așteptată de 
public imens. Părechia regală s’a dus di
rect la castel, unde întâlnirea ou regina vă
duvă a fost forte mișcătore.

Tot la 1 Aug. au oălătorit la Monza 
și miniștri, ca să depună jurământul în 
mânile regelui, urmând îndată un consiliu 
de coronă.

Marți său MierourI, săptămâna viitore, 
Victor Emanuel va depune jurământ pe 
constituțiune înaintea parlamentului întru
nit anume spre acest scop.

Resboiti în China.
Soirile din urmă sosite din China în

dreptățesc tot mai mult presupunerea, că 
ambasadorii din Peking trăesc și că Europenii 
au susținut asediul, deși numărul lor s’a 
mai împuținat.

Soire positivă a sosit despre acâsta 
dela secretarul ambasadei germane și dela 
ambasadorul engles Macdonald, oare în 21 
Iulie a raportat admiralului Bruce la Taku, 
că Europenii trăesc și că atacurile de pănă 
acum ale Chinesilor a secerat viața a 67 
omeni.

Despre situațiunea in Peking trimite și 
ambasadorul amerioan Conger o telegramă 
consulului american din Cifu. El cjice:

„S’a stabilit o învoială, în sensul că
reia din 16 Iulie nu mai pușcă asupra nos- 
tră. Avem victualii pe câte-va săptămâni, 
munițiuul însă puține. Dâcă Uhinesii vor 
relua atacul, ca pănă acum, nu ne mai 
putem susțină mult și atunci ne vor mă
celări pe toți. Sper, oă în curând ne vor 
scăpa".

Tot din Peking se comunică un ra
port telegrafio primat, care însă nu e datat 
și în care se spune, că generalul Jung a 
trimis ambasadorului Macdonald o notă în
trebând, dâcă strănii vor să încheie un 
armistiț’u ? Maodonald a răspuns, oă e în
voit, însă numai cu condiția, dâcă Chinesii 
vor înceta ou pușoăturile și nu se vor apropia 
de olădirile ambasadelor.

Cu tâtă situația pretinsă paelnică, tru
pele aliate se pregătesc a înainta spre Peking, 
după-ce au luat de veste, oă ambasadorii 
trăesc înoă. O telegramă din Berlin spune, 
că înaintarea aliaților nu se va face sub un 
comandant suprem comun. Comandanții 
trupelor vor opera însă în unire și soli
daritate.

Ministrul de esterne belgian a primit 
soirea dela oonsulul Belgiei în Shanghai, 
că aliații au plecat deja oontra Pekingului 
și se află la 18 chim, depărtare de Tien- 
Cin. In timp de o săptămână ei vor fi în 
Peking.

Armata chinesă, bătută la Tien-Cin, 
se află acum lângă Jang-Cu, unde are de 
gând a opri trupele aliaților. Aici așa-dâr 
se așteptă prima luptă seriâsă între ad
versari.

SOIRILE Dl LEI.$
— 21 Iulie v.

Un bohârnac șoviniștilor. Ministrul 
unguresc de comerciu, Hegedlls, a răspuns 
consiliului comunal din Budapesta la pe
tiția, oare îi cerea să dea ordin oficiilor 
poștale de a refuBa din oficiu, inmânarea 
epistolelor ou adresa „(Jfen-PesilP. Răspun
sul ministrului e negativ. El aprobă faptul 
că capitala a refusat să primâscă scrisorea 
adresată la „Ofen-Pesth", însă nu păte dis
pune oficiilor poștale să retrimit ast-fel de scri
sori, fiind-oă — dice ministrul — posta 
este o instituțiune de transport și ea n’are 
drept să refuse inmânarea scrisorilor', o’un 
cuvânt posta nu pote face politică. Altă în
trebare este, dâcă adresatul voesce să pri
mâscă scrisorea ori nu. In cas când nu 
vrâ a’o primâsoă, posta are datoria de a 
retrimite sorisorea aoolo, unde a fost pre
dată. — Răspunsul acesta a produs, firesoe 
sânge fârte rău la șoviniștii destrăbălați.

Scrieri premiate de Asociațiune. 
Comitetul central al Asociațiunei în șe
dința sa din 5 Iulie n. o., pe basa rapor
tului comisiunei însărcinate ou censurarea 
scrierilor întrate la concurs, a adus urmă- 
torea hotărîre: 1) „Povestirile din viața ță 
rănilor*  de Ioan Pop Reteganul se premiază 
și se vor publica, conform disposițiunilor 
concursului publicat sub Nr. 940 din 1899, 
în broșuri de câte 4 oâle de tipar, 8° mic, 
în 2000 esemplare. Cu ocasiunea corec
turilor autorul va avâ să dea în note es- 
plicarea provincialismelor mai puțin cunos
cute și să omită pe cele de tot locale. 2) 
„Legiuirea țerii nostre, cunosoințe de drept 
constituțioual“ de Dr. Victor Onișor, se va 
premeia și se va publica în „Biblioteca 
poporală a Asociațiunii“ sub oondițiunea, 
că autorul va transcrie operatul său într’un 
limbagiu mai ușor și poporal. 3) Celelalte 
scrieri întrate la concurs și anume: a) „Fa
milia Șișmond", traducere din limba ma
ghiară; b) „Premii pentru șoolarii din șcâ- 
lele poporale" și c) „Din istoria cetății' 
Gurghiului", ca necorăspundătore condi- 
țiunilor conoursului, nu se premiază.

Fi’iederic Schnell, căpitan orășenesc 
în pensiune, a încetat din viață în 31 Iulie 
n. c. în etate de 84 de ani. Răposatul a 
servit mai mult de 40 de ani în tâte ra
murile administrației orășenescl, înoepend 
dela 1850. In 1879 a fost ales de repre- 
sentanța oomunală de căpitan al orașului; 
în Iunie 1884 s’a retras în pensiune, ou 
care ocasiune representanța oomunală i-a 
mulțumit în scris pentru activitatea sa ze- 
losă în serviciul comunei. Fr. Schnell a 
fost și decorat cu cruoea ordinului Fran- 
cisc Iosif.

0 carte vechia. In comuna Bachnea, 
pe Târnava mică, s’a aflat o carte vechiă 
tipărită în tipografia metropoliei de Alba- 
Iulia în anul 1699 sub „metropolitul țărei" 
Atanasiu. Titlul acestei oărțl, publicat de 
„Tel. Român" din Sibiiu, care cjice, că are 
la disposițiă oartea din vorbă, e următorul:

„Chiriachodronium*  sâu Evangelie în- 
vățătdre, care are întru ea Cazanii la tâte 
Duminecile preste an, și la Prasnioe Dom
nesc! și la sfinții cei numiți.

Acum întâia întru acesta chip aședată 
și tipărită, și mai luminat în limba româ- 
nâscă diortosită, sub biruința Prealumina
tului și înălțatului

Iosif Leopold, Craiul Budei, și al țărei 
ungurescl și al Ardealului. Fiind guberna- 
tor țârei Măria sa Banfi Greorgie.

Cu blagoslovenia Preasfințitului Chir 
Aihanasie Mitropolitul țârei

In sfânta Mitropolie în Belgrad. 
In anul dela mântuirea lumei 1699.
De Mihaiu Istvanovici tipograful. 

Tu ex Ungrovlaohia.

Nenorocire. La noua casarmă, ce se 
clădesce aoum în Brașovul vechio, s’a în
tâmplat erl după amedl o nenorocire. Da 
sigur din nebăgarea de sâmă a oelor chiă- 
mațl a supraveghia, unul dintre oârligele 
dela funiile, cu cari se trage în sus ma
terialul de cement depus în nisce căldări, 
s’a desprins și o căldare a căcjut din sta
giul al treilea în capul nenorocitului mun
citor, crepându-i oapul. Nenorocitul a fost 
dus la spital. El era de origine român din 
Grid și se numea Sorioa.

Turbură ri la Odessa. Asasinarea re
gelui Umberto a dat prilej la turburărl 
seriose în Odessa, unde s’au făcut demon- 
strațiunl în contra Italienilor. Strada cea 
mare din oraș a fost devastată și inter- 
venirea autorităților a fost necesară.

Segregare de pădure. Biserica ro
mână gr. or. din Cozia, țraotul Devei, a 
oâștigat eu ooasiunea segregărei, ce s’a 
făcut acolo, peste 100 de jugăre de pădure. 
Acâsta după împărtășirile „Tel. Rom." se 
datoresce stăruințelor d-lui protopop trae- 
tual G. Romanul.

Focul dela Mănăstirea Văratecului 
a pricinuit statului român o pagubă de 
vre-o 70,000 lei. S’au mistuit însâ multe 
proprietăți ale maioelor. Statul a pus la 
disposițiă maioelor mai sărace o sumă de 
bani și a luat măsuri, oa dânsele sâ se 
mute provisor la mănăstirea Agapia. Res
taurarea nu se pâte face decât la anul.

Tactica bură în armata francesă. 
Din N'zza se scrie, că în apropierea fron
tierei italiene se fac de câte-va dile eser- 
ciții militare interesante. Trupele francese 
fao eseroițiile după sistem bur cu succes 
estra-ordinar. La esercițiile acestea iau 
parte ofițerii din statul major și toți elevii 
șeâlei militare. Trupele fao mișcări cu totul 
nouă. Atașații statelor străine n’au fost in
vitați la manevrele acestea.

Edificarea unei sale de învățământ 
se va da în întreprindere prin licitațiune 
publioă Duminecă în 5 August st. n. la 3 
âre după prând în comuna bisericâscă gr. 
or. Codlea. Preliminarul de spese 3645 cor. 
20 fii., vadiul 10%.

Musica orășenescă va cânta mâne, 
în 4 August n. la 8 ore dimnâța pe pro
menada de sus (sub Tâmpa), er mâne sără 
la 6 bre va cânta pe promenada de jos.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții c. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îșl recomandă amatorilor de 
fotografare, articolele salo necesare pentrua fo

tografa. La cerere trimite liste ilustrate conți 
nend prețurile. Deposite în Brașov la F. Jekelius, 
F. Kelemen, Victor Both farmaciști. Teutsch și 
Tartler, D. Eremias nepoți.

Evreii „rătăcitori**.
fiarele de peste munți aduo scirl po

sitive despre reîntârcerea unui mare număr 
de Evrei în România. Din momentul, ce 
autoritățile austriaco și ungurescl au luat 
măsuri absolute de a interc|ice teritoriul 
Austro-Ungariei orl-cărui emigrant, care nu 
justifică individual, că posede mijloce su
ficiente pentru a merge în străinătate pănă 
la un port de îmbarcare, Evreii emigranțî, 
cari nu s’au putut bucura de „scutul" și 
„ajutorul" coreligionarilor lor din Ungaria, 
și-au luat catrafusele ârășl cătră „Valahia". 
Respinși de pretutindeni, pretutindeni oa- 
rantinațl — observă cu drept cuvânt un 
(jiar de dincolo — âtă-i că se reîntorc gră- 
mădă, sute și mii, în „iadul" românesc, și 
nu se rușinâză barem de a cerși mila Ro
mâniei, căci milă însemnâză trenurile gra
tuite, ce li-se pun la disposițiă dela gra
nițe pănă la punctele de primire ale emi- 
granților.

In Budapesta a rămas totuși convoiul 
de 300, care petrece acolo apropo de o 
săptămână. Am arătat, cum Jidovii din 
Budapesta s’au întrecut pe sine înșiși în 
aranjarea de demonstrațiuni cu acești Evrei 
„valahi" transfugi. In câte-va rjile numai, 
au colectat suma respectabilă de 80,000 
corone și s’a colectat suma acesta de o „co- 
misiune", care n’a stabilit încă direcția în 
care vor lua-o „nenorooiții", cari petrec 
încă boeresce în metropolajidovismului din 
Ungaria.

„Colecte" și „comisiune" 1 Forte bine. 
Este însă în țâra acesta bătută de Dumnedeu 
și stăpânită de Jidovi, o disposițiune mi
nisterială, care opresce orl-ce colectă fără 
prealabila concesiune a guvernului. Ar fi 
interesant să se scie, decă coleotele de 
deci de mii, s’au făcut pe basa unei oon- 
cesiunl?

Atât foile semite din Budapesta, cât 
și secretarul de stat'.Gullner spun, că trans
fugii sunt individl „robuștl, deștepțl și ca
pabili de muncă". Afirmarea acâsta pusă 
față ’n față cu faptul, că Budapesta scu
tură bancnotele de sute și mii florini pen
tru ajutorarea bordei de emigranțî, carac- 
terisâză strălucit situațiunea. Nu e vorba 
de ajutorarea âmenilor neputincioși, ci de 
a face sgomot infernal, care să străbată 
pe întreg rotogolul pământului. Etă cum se 
esprimă „Alkotmany" în privința aoâsta:

„Puzderia jidovimei din Budapeșta 
îșl bate mereu pieptul, că e așa ș’așa ma
ghiară. De ce dă atunci sumele colosale 
unei orde sălbatice străine și de nimic? 
Banii aceia sunt bani ungurescl scumpi 
la cari au asudat Maghiarii. Ce obrăznicia 
este a arunca acești bani la nisce Jidovi 
străini, cari încunjură munca! Și încă se 
mai vaetă pressa jidovesoă, că suma aoâsta 
colosală nici nu este de ajuns, din care 
causă colectele se vor continua. Ba pressa 
acâsta merge așa de departe, încât începe 
să pretindă dela guvernul unguresc să dea 
României leoții de umanitate, adecă să 
tracteze fin ou Jidovii săi. Care ce trâbă 
are, cum traotâză cineva eu drojdia socie
tății bună de temniță?"...

Mai notăm, oă după informațiunile 
unui cjiar din BuourescI, la granița Româ
niei, între Vârciorova și Orșova, o câtă de 
1400 Evrei se află sub supraveghiarea jan
darmeriei ungurescl. Mulțl dintre acești 
emigranțî aveau fotografii, represeDtându i 
încărcațl de fiare și pe soldații români 
schingiuindu-i.

Astfel de mijlâce miserabile de agi- 
tațiă folosesc Evreii emigranțî în pribe- 
girea lor prin străinătate.

Regele Serbiei cătră tinerime.
Tînărul rege Alexandru a primit Du- 

mineoă o deputațiune a tinerilor universi
tari din Belgrad, care l’a felioitat din pri
lejul căsătoriei. Regele primind cu drag 
felicitarea tinerimei, a răspuns prin urmă- 
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țârele cuvinte, cari au făcut cea mai bună 
impresiune:

„Mă bucur forte mult, că Vă pot pri
mi pe D.-Vostră eei dintâiii, fiind-că în 
D-Vâstră văd eu viitorul Serbiei. Sunteți 
tineri ca și mine; noi împreună vom lucra 
pentru bunăstarea națiunei. Sper, că D.- 
Vostră ca omeni tineri, cu minte sănătâsă, 
plini de sentimente adevărate, veți pricepe 
mai bine acest pas al căsătoriei mele, de
cât alții. Etă, acâsta este curtea regâscă, 
în care m’am năsout și am crescut. Nici
odată nu s’a audit aid un rîs sincer, nici
odată n'a răsunat aid un cântec eșit din inimă, 
er când se cânta aid, națiunea plângea și 
țipa. Intre zidurile acestei curți s'ati înco
lăcit oa un șârpe tote comploturile. Și soițl 
în contra oui se îndreptau? Contra națiunei 
serbescl! Sub efectul acestui fel de esemple 
am cresout eu și influința lor mi a înve
ninat sufletul. Dăr eu n’o mai pot duce 
așa, pieptul meu nu mai pote cuprinde în 
siue astfel de învățături. Iubirea mi-a încăl- 
dit inima și vreu în fine oa și națiunea 
mea să fiă fericită și mulțămită. Pentru 
iubire eu mi-am înstreinat pe bărbații cei 
mai cu vacjă, am demisionat guvernul și 
recunoso, că se vor mai ivi și multe alte 
lucruri, der acum la tâte ce v’am spus li-s’a 
pus capăt și de aid înainte altfel va fi în 
Serbia* *.

2) Din care sumă 1 fl. se conteză pe lună 
institutului, pentru susținerea fortepianelor în stare 
bună.

*) Se observă, că pentru înlesnirea adăpos-
tirei elevelor în internatul școlei, On. Comitet al 
Asociațiunii a redus taxa întreținerii dela 500 cor. 
la 400 cor. pe an.

Tinerimea a primit cu strigări însu
flețite de „jivio*  vorbirea regelui, al cărei 
fiă-care cuvânt era străbătut de-o hotărîre 
seriâsă și rară.

Condițiuni de primire
în școla civilă de fete a Asociațiunii 
din Sibiiu și în internatul aceleia.

In clasa I a șcâlei civile de fete se 
primesc eleve:

a) cari dovedesc prin atestat de botez, 
că au împlinit cel puțin versta de 9 ani;

V) cari dovedesc prin atestat școlar, 
că au absolvat cu succes IV clase elemen
tare (poporale său primare), ori apoi do
vedesc pe hasa unui eeamen de primire, 
că sunt bine orientate în materialul de în
vățământ presoris pentru clasa a IV-a ele
mentară.

In celelalte clase ale șcâlei civile de 
fete se primeso eleve, cari dovedesc prin 
atestat școlar, că au absolvat cu succes 
vre-o clasă premergătâre dela altă șoâlă 
de categoria școlei civile.

In lipsa unui astfel de atestat, seu pe 
lângă atestat de pe clasa V și VI dela școla 
elementară-poporală, primirea în ori care 
clasă a șcâlei civile, ce corăspunde verstei 
<elevei, se pâte face numai pe basa unui 
esamen de primire, depus ou succes înain
tea oorpului profesoral al școlei, în sensul 
ordinațiunii ministeriului regeso-ungar de 
culte și instrucția publică, dto 11 August 
1887, Nr. 29000. Esamenul de primire este 
,scutit de taxă.

Elevele, cari se înmatriculâză pentru 
prima-dată la școla nâstră, au să producă 
Atestat școlar, atestat de botez și certificat 
de revaccinare.

In cursul complementar (supletoriu), 
împreunat cu soola civilă de fete a Asoci- 
țiunii, în sensul §. 6 din statutul de organi- 
sare al școlei, se primesc eleve, cari au 
absolvat cele patru clase ale școlei civile. 
Se pot însă primi și eleve, cari au absol
vat ou calculi buni numai două clase civile 
deoă au trecut de 15 ani și sunt împede- 
oate a absolva tote cele patru clase civile. 
Elevele absolvente de patru clase civile 
pot face esamene private de pe cursurile 
pedagogice, în termine anumite la institu
tul pedagogic din Blașiiî său Sibiiu.

Insorierile pentru anul școlar 1900/1901 
■se pot face din 1—6 Septemvre 1900 sti
lul nou.

Esamenele de emendare se țin în 2 
■Septemvre 1900 st. n. la 8 bre a. m., ou 
elevele, cari s’au insinuat la direcțiune în 
terminul precis.

In 5 Septemvre 1900 st. n. la 8 bre 
a. m. se vor ține esamenele de primire, âr 
în 6 Septemvre se vor începe prelegerile 
^regulate.

Didactrul e 4 oor. (2 fi.) pe lună, și 
pentru elevele, ce se înscriu prima-dată la 
acestă școlă, o taxă de înmatriculare de 4 
oor. (2 fl.), solvită odată pentru tot-dâuna. 
Același didactru e și pentru elevele din 
cursul oomplementar.

Elevele, cari voesc să fiă primite în 
internat, fie eleve ale șcâlei civile, seu ale 
școlei elementare a reuniunii femeilor ro
mâne, au să fiă insinuate de timpuriu la 
direoțiunea școlei, înainte de începutul anu
lui școlar, pentru-ca să se potă face dispo- 

(.sițiunile necesare.

Taxa internatului e 400 cor. (200 
fl.)1) pe an, plătiți înainte îu dâuă seu cel 
mult patru rate. Spesele pentru cărțile tre- 
buinoiâse, pentru materialul de soris, de 
desemn și lucru de mână, nu sunt cuprinse 
în taxa amintită. Aoestea se portă separat 
de părinți, precum și cheltuelile pentru 
îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru in
strucțiune în forte-piano și în limba frau- 
oesă.

Taxele pentru instrucțiune în forte- 
piano sunt de 2 catagorii:

a) dâcă o elevă voesce să iee ârele 
singură, se compută la 2 6re pe săptămână 
taxa de 18 oor (9 fl.)2.) pe lună; dâcă 2 
eleve împreună iau instrucțiune în aceeași 
oră, taxa se oompută la 2 6re pe săptă
mână ou 9 cor. (4 fl. 50 cr.)2) de elevă ; seu

&) dâcă o elevă voesce să iee ârele 
singură se compută la 2 ore pe săptămână 
taxa de 12 cor. (6 fl.)2) pe lună; decă se 
întrunesc două eleve în aceeași oră taxa se 
oompută la 2 ore pe săptămână, cu 6 cor. 
(3 fl.2) pe lună de elevă.

Instrucțiunea din limba francesă, câte 
2 ore pe săptămână, se compută pe lună 
cu 2 cor. (1 fl.) de elevă.

Tote taxele se plătesc direcțiunii șco
lare.

Edificiul internatului este situat în 
mijlooul unei grădini frumâse, în nemijlo
cită apropiere de parcul orașului, și e pro- 
vetjut cu apaduot, baie, lumină electrică, 
etc. încât ofere oele mai bune condiții hi- 
gienice.

Elevele din internat, afară de școlă, 
au în fie-care c}i anumite ora de conver- 
sațiune în limba francesă, maghiară și ger
mană după trebuință. Pe lângă aceea ele 
se prepară și învață lecțiuniie sub condu- 
oerea și cu ajutorul direotorei, al profeso- 
relor și guvernantelor.

Elevele, cari voesi să fiă primite în 
internat mai au să aduoă cu sine: o saltea, 
un covorel la pat, 2 perinl, 4 fețe de pe- 
rinl, o plapomă său țol de coperit, 4 oiar- 
șafurl (lințolurl, Dpedee), 6 ștergare, 6 șer
vete, apoi perie de dinți, săpun și 2 pep- 
tenl, cari tote rămân propristataa elevei. 
Afară de acestea schimburile de trup sâu 
albiturile, câte l/2 duzină din fie-care, oio- 
rapl și fuste de colâre închisă și batiste 
(marăml) câte 1 duzină, 1 parapleu (cort) 
și încălțămintea trebuinciosă. Cât pentru 
toalete nouă, părinții și tutorii suntsfătuițl 
a nu faoe de acestea pentru copilele lor, 
căci pentru uniformitatea îmbrăcămintei 
elevelor interne, acele toalete se fao aici 
cu prețuri moderate, prin îngrijirea direc
țiunii internatului. Strîns de uniformă se 
țin : o haină, 2 șurțe în forma unei hAne, 
o pălărie de vară și una de iernă, cari ne- 
oonditionat au să se facă aici și cari pre-te 
tot vor costa cam 30—40 oor. (16—22 fl.).

Dela direcțiunea șoâlei se pote primi 
prin postă: „Statutul de organisare“ și „Re
gulamentul intern14 al șcâlei, „Regulamen
tul pentru < ursul oomplementar", „Planul 
de învățământ14 și „Regulamentul ministe
rial pentru esamenele publice, private, su- 
pletorii și de emendare44, â 10 cr. esempla- 
rul. Dela direcțiune se pâte primi pentru 
2 cor. (1 fl.) și „Monografia44 școlei, în oare 
pe lângă istoricul institutului, se află des
cris edificiul școlei și al internatului în tâte 
amănuntele.

Direoțiunea soâlei civile de fete a 
Asociațiunii.

8>biiu, în August 1900.
Elena Petrașcu, JDr. Vasil e Bologa,

directora internatului directorul școlei

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

lărași, de d-1 Amedeu Georgescu, prof, de gimnastică.
— Urmare. —

Cu multă durere am putut vede din 
diferite statistici, că mult mai mare este 
numărul celor oe mor printre femei, de oât 
al bărbaților și,, ceea-ce e și mai de mirat, 
este, că pănă acum nu ș’a căutat destul 
de serios să se afle oarl sunt adevăratele 
oause ale acestei stări de lucruri: ceea-ce 
însă se pote sci, și care trebue să fie con
siderată oa oea dintâiii causă, este prea 
puțina mișcare.

încă prin anul 1780, un celebru doc
tor german, Frank, striga contra eduea- 
țiunoi absurde, ce se dă damelor nostre din 
societatea bună.

„Femeea, c}icea eb a oărei educațiune 
„este îndreptată, după oum se dice, spre 
„bunul gust, este o ființă ignorantă și vred
nică de milă, în comparațiune ou aceea, pe 
„oare o cresce natura, fără ajutorul nostru.

„Cel mai mio lucru îi aduce bătăi de 
„inimă, astm, obosâlă și o sfîrșesoe.

„Neîuoetat ea șâde, prin urmare fără 
„mișcare, oirculația sângelui nu se face de 
„cât prin acele locuri, unde inima obosită 
„voesce să trâcă.

„Colârea cadavrelor, ce prin orașe a 
„fost botezată ou numele de colârea no- 
„bilă, este resultatul cel mai apropiat44.

Astăcjl, deși după 120 de ani dela 
rostirea acestor cuvinte de cătră acel doc
tor, nu putem decât tot ast-fel 410e, rela
tiv la lipsa de educațiune fisică la femei.

Vooațiunea cea mai sfântă a femeei 
este de a fi educătârea, îngrijitârea copii
lor săi, adeoă este singura întemeetore a 
fericirei spirituale, morale și corporale a 
întregei națiuni, a omenirei.

Datoria oea mai mare și îu interesul 
națiunei este, oa fie-care stat să caute de 
aprâpe a desvolta mai bine forțele fisioe 
ale fetelor prin diferite șooll, atât primare, 
cât și seoundare, prin mișcare în aer liber 
și prin eserciții moderate ale oorpului.

Mândria oea mai mare, oe ar trebui 
să aibă femeea, oând a devenit mamă, e 
de a-șl hrăni singură copilul; dâr de unde 
pieptul să-i potă oferi copilului o hrană 
suficientă, dâcă ea însa-șl e săracă de sânge. 
Și copiii a căror mame sunt așa de slabe, 
cum s’ar pută forma apoi bărbați viguroșl, 
apărători ai patriei?...

De sigur pe oâtă vreme se vor teme 
de mișoărl, de aer, de sâre, vor căuta se 
aibă fața palidă, se le lipsâscă sângele din 
obraz, întrebuințând tote mijlâcele oa să 
pară ca nisoe statue de marmoră, pentru 
oă obrazul roșu nu e nobil 1 pe câtă vreme 
vor purta oorpul în acel instrument de tor
tură, care împedecă desvoltarea tuturor 
părților pe oare el apasă, așa că formele 
devenind ou totul artificiali, sunt atrofiate 
și nu mai pot funcționa după cum sunt 
destinate de natură, și nu se vor deda 
unor mișoărl, nu-șl vor face rău numai 
sie-șl, dâr și copiilor lor, căol și ei vor 
suferi din aceste cause/tot atât oât și mamele.

Fiind-că am pomenit adineaori de un 
instrument de tortură — adecă corsetul 
dis — pe oare îl întrebuințâză/femeile pen
tru a-șl faoe mijlooul subțire, îmi veți per
mite oa în treoăt să vă vorbesc ceva asu
pra lui.

V’am descris cum acest instrument 
împedioă desvoltarea corpului și a tuturor 
părților pe care apasă, cum și oiroulațiunea 
regulată a sângelui eto. împedecă forte 
mult de asemenea mișcările libere naturale 
și predispune la mișoărl stângace și neplă
cute. D. Dr. Gerota prin conferența ce a 
ținut în Bucuresol în sala Ateneului Ro
mân, în anul trecut, vorbind „despre corset*  
a arătat într’un mod fârte detailat gravele 
oonseoințe, ce are purtarea corsetului, pre- 
sentând vederei publicului diferite tablouri, 
prin oare se putea constata în destul de 
olar modul oum el opresce desvoltarea cor
pului, și cât este de dăunător sănătăței 
prin împedecarea, prin oprirea chiar a func
ționarei aoelor organe care sunt supuse for
ței de presiune a lui.

In secolul XV, Regina Spaniei, Isa
bela de Castillia, ounoscând marile incon
veniente și gravele oonsecințe ale corsetu
lui, a dat severe ordine, prin oarl inter- 
dicea cu desăvârșire purtarea corsetului. 
Orl-care femeiă se afla, că a căloat ordinul 
ei, era trimisă în închisore, unde trebuia 
să porte și di și nâpte oa pedâpsă acel 
instrument de tortură, cum îl numea dânsa.

Mișoările,'ce fao femeile, nu sunt sufi
ciente pentru-oa să se faoă lucrarea circu- 
lărei sângelui, luorea hrănirei corpului ast
fel oa ele să potă să hrănâsoă în mod oon- 
venabil copiii ce au. Acest sânge sărac, 
încăldit prin metâde deporunoâlă, ar pută, 
credeți, ca el să dea o constituția bună 
acelei sărmane ființe, care trebue să ia to
tul dela mama lui? Departe de a înțelege 
acăsta, femeile nostre în general fac totul 
oa să nu facă mișcări la cari ele sunt, ca 
să dicem așa, datâre să se supună. Cu 

tote aoestea tâte voeso ca oorpul să le fiă 
sănătos, dâr ele nu sciu, oă a voi sănăta
tea fără a faoe mișoărl, e a voi viața fără 
aer, 4lua fără lumină, este în fine un luoru. 
oe nu se pâte.

Jean-Jaques Rousseau 4loea: „Femei, 
faceți gimnastică, nu pentru voi, oi pentru 
noi44, âr acjl s’ar mai pută adăuga și să cji- 
cem „faceți gimnastică și pentru noi și 
pentru voi44.

(Va urma.)

ULTIME SC1EL
Timișora, 3 August. Soirea, că 

s’a comis un atentat contra regelui 
Serbiei, se desminte. Se confirmă 
înse, că Ia granița sârbâscă au fost 
confiscate mai multe mii de procla
mații revoluționare, în care se fiice, că 
nunta regelui va fi cțiua morții a multe 
mii de Șerbi. Proclamația cuprinde și 
provocarea la un atentat în contra re
gelui.

Shanghai, 3 Augst. Li-PLung-Cîang 
a declarat consulilor, că ambasadorii 
din Peking vor fi liberați, decă trupele 
aliate vor sista marșul spre Pelting.

Paris, 2 August. Afii un individ 
italian a încercai se împusce c'un re
volver pe Șahul Persiei, dâr nu i-a 
succes. Atentatorul a fost dat pe 
mâna poliției.

Monza, 2 August. Pe când po- 
porațiunea făcea erl căldurbse ma- 
nifestațiunî părechii regale, doi in
divid! streini au strigat: trăescă anar- 
chia! Poliția i-a arestat. Poporul voia 
se-i sfâșie.

Roma, 2 August. Nimeni nu se 
mai îndoesce adi, că regele Umberto 
a cădut jertfa unui conjurații anar- 
chiste. In Ancona a fost arestat in
dividul Possanzini Natale, care a 
recunoscut, că a mers din Milano la 
Monza. A mai fost arestat încă un 
individ în Ancona, aflându-se la el 
fotografia lui Bacunin.

Bruxella, 2 August. Telegrame 
din Shanghai vestesc, că curtea din 
Peking s’a refugiat în interiorul im
periului în urma înaintării trupelor 
aliate spre Peking.

Literatură.
Din „Istoria legii noue*,  valorâsa 

scriere a d-lui canonic din Blașiii Dr. Vic
tor Szmigelslti, au apărut în Tipografia 8e- 
minariului archidiecesan din Blașiii ambele 
tomuri. Tomul 1 tracteză Tinerețele lui Isus 
și Isus ca profet. Partea întâii! începe cu 
„pilele lui Irod44, apoi „originea, pruncia 
și logodirea Măriei44, „Prevestirea nascerei 
înainte mergătorului44; „Buna vestire44; 
„Nascerea înainte mergătorului44 etc. etc.—In 
partea a doua se află următorele capitole prin
cipale: „Dela începutul activității publice 
a lui Isus pănă la sărbătârea cea dintâiii 
a Pascilor44; „Dela cea dintâiii pănă la a 
doua sărbătâre a Pascilor44 ; „Dela a doua 
pănă la a treia sărbătore a Bascilor44; „Dela 
a treia pănă la a patra sărbătâre a Pascilor44.
— Tomul 11 e împărțit în următorele 6 
părți: „Cina cea de Taină44; „Testamentul 
lui Mesia44; „Getsemani44 ; „Osândirea lui 
Isus44; „Calea Crucii44 și „Golgotha44, fiind 
fie-care parte împărțită în numeroși para
graf!. Opul are format mare; tomui I con
ține 400 pag. și costă 2 fl. (pentru Româ
nia 4 lei 40 b.), er tom II 320 pag. și costă 
1 fl. 70 cr. (porto câte 10 cr. de fiă-care 
tom; e recomandabil a se adauge încă 10 
cr. pentru recomandare.) Acest op, bine 
scris, într’o limbă plăcută și ușâră, este o 
adevărată podobă pentru literatura nostră 
bisericescă și e de valâre nepețuită nu 
numai pentru cler, ci pentru toți bărbații 
iubitori de sciință și pe lângă aceea, mai 
e și forte eftin în asămănare cu mărimea.
— Se pâte procura și dela Tipografia „A. 
Mureșianu*,  Brașov.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Ma/vr.
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GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 162.—1900.

Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
di» BSrașev, 

se pot procura următârele cărți:

Căifțe jsenftru comercianta 
și func/icnari și pentru toți omenii de 
afaceri precum și studenților putem re

comanda următorele cărți:
Idei fundamentale în economia 

politică de loan Socaciu, vechia profesor 
la scolele corn. rom. din loc. Prețul 65 cr.

Procent, Promil, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
4ile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit. Prețul 40 cr. 
(-|- 3 cr. porto.)

„Curs complet de corespondența 
comercială™ de Z. C- Panțu. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiuni, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și spedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede și cupone etc. Prețul 1 fi. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea du- 
plă de 1. C. Panțu, prof, la școla comerc. 
superidră din loc. Tractâză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, p6te ori 
și cine să învețe ținerea socotelelor în eco
nomia proprie și în afacerile comerciale. 
Prețul 50 cr. porto. 5 or.

Al doilea capitol din contabilita
tea duplă, de I. C. Punții. Acdstă nouă 
broșură conține : afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
t I 10 bani porto).

*
O carte valordsă, scrisă de d-1 loan 

Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne14. Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Atra
gem asupra ei atențiunea tuturor Româ
nilor iubitori de carte; în ea cetitorul va 
găsi o comoră nespus de prețiosă de în
vățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu11, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii..................... 158.—
Dosuri pentru 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. —.—
NapoleondorI.......................................... 19.33
Mărci imperiale.................................118.471/2
London vista........................................ 242.771/5
Paris vista................................................96.55
Rente de corone austr. 4% • • • 97.50
Note italiene...........................................90.55

terale în colele de tasiune pentru da
rea de casă pe anii 1899, 1900 și 
1901 înmanuate: a înscrie aceste ve
nite laterale negreșit la subscrisul 
oficiul orășenesc de dare, unde se 
capetă si colele de fasiunie până in 
16 August, a. c.; cu atât mai mult, pen
tru că în cas decă proprietarii ca
selor nu vor fasiona aceste venite 
laterale și acâsta ținere în secret se 
va afla din partea direcțiunei finan
ciare, se va introduce în contra lor 
cercetarea din oficiu pentru prescur
tarea venitului statului.

Brașov, în 31 Iulie 1900.
1035,1—3. Oficiul orășenesc de dare.

£

I

M A ET A direct din Hamburg 
Kilo garau. 

Calitatea cea mai bună, liberă de 
porto, cu rambursă, său trimiterea 

1010.5—10. prețului:
Afrik. Mocca, perlbohn. . . 
Santos, extra fină.............
Salvador, ff. verde, cu tărie 
Ceylon, vânătă verde, extraf. 
Goidjava, gălbuie................
Perlkaffee. forte fină .... 
Arab Mocca, ff. arom. . . .

7.70
7.70
8.70 

11.80 
11 20 
10 80 
13 20

I

I

Cursul Ba bursa din Vîena.
Din 2 August 1900.

Renta ung. de aur 4%........................ 115.50
Renta de corone ung. 4°/0. • • . 90.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 119.75
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4l/2°/0 99.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75

Csjfsul pieței IBr*£»ș«sv.
Din 3 August 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.10 
Argint român. Cump. 18.80 
Napoleond’orî. Cump. 19.28 
Galbeni Cump. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.72

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

19.14
18.90
19.32
11.40

Scris, fonc. Albina 5% 100.— Vend. 101.—

ANUNCIURI 

dwrțtaî și reclame) 

sunt a se adresa subscrisei 
ffîdmsnsstratium. in casuB pns- 
blicârii unui anunciu muifl
de odată se face scădemeat, 
care eresse ©u cât publicarea 
ee face mas de muite-ori.

Admin istr. „ Gazetei Trans/
Nr. 6176 -1900.

publicawne
După ce în urma decisiunei din 

partea tribunalului de administrațiu- 
ne cea. reg. ung. din 4 Maid a. c. 
Nr. 10174—1900, au de a fi adău
gate din partea proprietarilor case
lor t6te plățile primite dela chiriași 
pentru instalarea apaductului (nu da
rea de apă) iluminarea de nâpte, 
transportarea gunoiului ș. m. la chi
riile stipulate cu chiriașii locuințelor, 
și ase și fasiona; și că acele plătiri 
formeză basa pentru socotăla dârei 
de casă,— se provdcă acei proprietari 
de case, cari în sensul ordinațiunei 
din partea direcțiunei financiară din 
13 Iulie a. c. Nr. 24539—1900 au 
întrclăsat a fasiona aceste venite la-

Plucaru și mim trenurilor îo stat rog. ou. io Bras o?.
Valabil din fi Hffaitt st. n. 1900.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5-8 min. dimin.
II. Tr. aocel. (peste Clușiu) la 6. 2,45m. p. m.
III. Trenul de pers, la ora 7’48 min. săra.
IV. Tr. acc. la 6ra 10’26 min. sera. (Arad)

Dela Brașov la Biicuresci:
I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim. 

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
III. Trenul accel. la ora 2’19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tr. acc. la ora 6’14 m. dim. (dela Arad).

Belii Brașov la Kezdi Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim. 

(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
6ra 3’20 min. ndptea.

II. Trenul mixt la 6ra 8-50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3’15 m. p. m.

(are legătură cu linia T ■ șnăd-Cluc-Szereda).

Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 9’2 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m. 
III. Tr. mixt, la ora 9-30 min. săra.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 8-50 min. a. m.
III. Trenul de pers. Ia 6ra 3’15 min, p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tr. acc. peste Arad la ora 5’7 m. dim. 
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușifi la 6. 2’9 m. p. m.
IV. Trenul mixt, la ora 10’25 min. săra.

Dela BucnrescI la Brașov:
I. Trenul mixt, la ora 6.58 min. dim. 

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
II. Trenul accel. la ora 2’18 min. p. m.

III. Trenul mixt, la ora 9’27 min. p. m.
(din Maiu 15 — 15 Sept.)

IV. Trenul acelerat, la ora 10’14 m. săra.
V. Tren de pers, la ora 2.10 min. p. m. 

(din 1 Iulie, Joia și în t6te sărbătorile).
Dela Kezdi-Oșorlieiu la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8’25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de pers, la ora 1’51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la ora 6’48 m. săra

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
IV. Tr. mixt, la ăra 10’4 m. săra

(pl. deia St.-Georgiu, în Iul. 1 — 15 Sept. în 
tote sărbătorile).

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 7’2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m. 
III. Tr. mixt la ăra 8’18 min. sera.

Dela Ciuc-Gliimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim. 

III. Trenul de pers, la ăra 1’51 m, p. m. 
III. Trenul mixt la era 6’48 min. săra
V. Tr. mixt la ăra 10’04 min. săra.

(din Palanca dela 1 Iulie—15 Sept. în tote 
sărbătorile).

o.
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Prețuri curente si tarifa vam?lă g atis,

ETTLINGER^Co. Hamburg.
fi

I

Ves-1twfeiie numai, dice# fanfare eutiă e«Se j>reve«țtstă eu marca de 
ajsei-are a Iwi A. Molă și cai «wHiseirierea sa.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări, pe cale judecăturescă.

A
S

B
X
X

I

Franzbranntwein și sare a lui
f-ikîIst i-îiirv-nr decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 

Wt/nldUIIU imihcU, plumbul lui A. Moli.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.S0.

X
X

c
Săpun de copii a lui Moli.

Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul
tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Pie-care bucată de săpun, pentru copii este provedută cu marca 
de aperare A. Moil.

Ti-lmlten-»» jtriHtelșsalâ. prin
Farmacistul A. lIOILiL,

c, și r. înrnisor al curții imperiale Vieua, Tnclilauiieii 9
Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursă poștală.

La deposite să se ceru anumit preparatele, provecțute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. AIOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și en gr os la / 
D. Eremia Nepoții, Teutsch &, Tartler. .*  ți

■K
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A. Mureșranuf 
Ternul ImaBuâ W. S®.

Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 
bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUB, ARGINT ȘI COLORI.

CÂRTI DE SCIINȚÂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ra PEWici
BILETE DE VISITÂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJELEGAHTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.Aremrinsi.
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. MUEEȘÎANU, Brașov.

♦ t + i 
ill♦ 
¥ F*

♦ t » t 4 !I I4 I V

_ Ulii UCIU LLLcll lUUUUlllU 
a putd esecuta ori-ce @ 
și acurateța, precum:

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Compturl) Adrese, 
Circulare, Scrisori.

(2ou/ve,Ae4 fn lolă mătimea.

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREȚURÎ-CUREÎNtT și diverse
BILETE DE INMORMENTÂRI.

se primesc în biurouî

„Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ălO fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Hepoțis.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


