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Inului Nr. 30.
Inserate mai primegoi în Vlena 
R, Mosse. Saasenstein <& Vogler (Otio 
Maas), H. Schalck, Alois Herndel, M. 
Dukes, 2. Oppelik, J. Danneberg; în 
Budapesta: 2. 7. Goldbetger, Eck- 
titin Bernat: în Frankfurt: G. L.
Daube ; In Hamburg: 2. Sietner. 

Prețulu inserțiunilorii: o seria 
ffarmond pe o coldnă 6 or. și 
30 or. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifă și învoială.
Reclame pe pagina a IU-a o 

senă 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

j

nGazetau ese în fiă-oarecți 
Abonamente pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un unu 12 fl., pe ș6so luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe anft. 

Pentru România șl străinătate: 
Pe unii anu 40 franci, pe șâse 
luni 20 ir-, pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

Se prenumără la tâte oficiele 
poștale din Intru și din afară 

ți la dd. eolootorl.

Abonamentul! pentrn Brasovn: 
a administrațiuno, piața mare, 
Târgulu Inului Nr. 80 etagiulă 
I.: pe unu anu 10 fl., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unii anii 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unii esemplani 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atătu abonamen
tele citii și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Brașovii, Mercurl, 28 Aprilie (10 Mai) 1893

Adresa BoemiBorft.
Brașovu, 27 Aprilie v.

Unu pasu de mare însemnătate 
politică s’a făcută cjilele acestea 
din partea representanțâloru cehi 
în dieta boemă, Conducetorulu 
Cehiloră tineri, Dr. Iuliu Gregr, 
propuse în ședința de Vineri unu 
proiectă de adresă cătră Maiesta
tea Sa, în care este formulată pos- 
tulatulă de căpeteniă ală națiunei 
cehice : restabilirea dreptului pu
blică ală Boemiei.

Scopulă acestei propuneri este, 
de-a tace ună pasă decisivă pen
tru clarificarea situatiunei interihre 
și esteridre a Boemiei. E vorba 
mai întâiu, de-a se sci odată ho- 
tărîtă, cum gândescă cele trei par
tide boeme în cestiunea acesta 
mare, care preocupă atâtă de multă 
națiunea cehică.

S’a asigurată mereu, că partida 
mariloră proprietari și boeri boemi 
este în principiu pentru recâștiga- 
rea independenței Boemiei. Cu 
t6te acestea, acești boeri nu s’au 
sfiită a da de minciună speran
țele, ce s’au fostă pusă în ei din 
partea Cehiloră prin atitudinea 
loră echivocă în timpulă din urmă, 
mai alesă cu ocasiunea tractări- 
loră privitore la delimitarea cer- 
curiloră judecătoresc!.

Gregr voesce acuma se cons- 
trîngă pe aristocrați, de-a eși afară 
cu coldrea și de-a alege una din 
două: alianța cu guvernulă, ori cu 
poporulă boemă.

Totă-odată conducetorulă par
tidei Cehiloră tineri are de scopă 
a lămuri situațiunea poporului 
boemă și față cu guvernulă și cu 
parlamentulă centrală. Elu espuse 
mai întâiu thte motivele, pe cari 
se întemeeză postulatulă de dreptă 
publică ală Boemiei și declară, că 
poporulă cehică nici-odată n’a re
cunoscută constituția și nu o va 
recundsce. Partida lui stă în par

lamentulă centrală numai spre a 
face se cadă sistemulă de față și 
toți deputății cehi voră părăsi 
pentru tot-deunaacestă parlamentă, 
îndată ce se va sevîrși în sînulă 
națiunei cehice unirea deplină, 
care, (ți36 nu P6te întărcjia
multă.

Câtă pentru Germanii Boe
miei, Dr. Gregr cb9e> °â ei nici
odată n’au a se teme din partea 
Cehiloră, că independența Boe
miei este și în interesulă conlo- 
cuitoriloră germani, cari împreună 
cu Cehii voră fi politicesce liberi 
și voră înceta de-a mai fi jertfa 
intereseloru streine în privința eco
nomică.

„Renoirea regatului boemă, 
c|ise Iuliu Gregr, este o condițiune 
de esistență pentru întrâga mo- 
narchiă și pote sosi în curendă 
momentulă, când imperiulă va 
ave lipsă de sprijinulă acestui re
gată în contra Ungariei și a im
periului germană

A mai vorbită șefulă oposiției 
cehice de abaterea monarchiei 
dela misiunea ei originală, de-a 
fi scutulă popdreloră sale, și a în
trebată, ce scopă pote ave ună 
stată, care se află în luptă cu na
țiuni întregi, cu propriele sale na
țiuni? Austria, 4^se trebue se 
se întorcă și să încete de-a mai 
fi agentulă germanisatoriloră și 
maghiarisatoriloru !

Proiectulă de adresă ală lui 
Gregr a fostă predată unei comi- 
siunl de 15 spre studiare. Acestă 
hotărîre s’a luată cu votulă Ce
hiloră tineri, ală Cehiloră bătrâni 
și alu grupului conservativă ală 
mariloră proprietari. In contra au 
votată numai Germanii.

Procederea unanimă a parti- 
deloră cehice față cu proiectulu 
de adresă ală lui Gregr este cu 
satisfacțiune înregistrată de tote 
fiarele cehice, ca ună bună au- 
gură pentru viitorea unire a loră.

f George Barițiu
Sibiiu, 6 Maiu.

(Raporta speciala ala „Gaz. Trans“).

Conduotulă funebru pe la ârele 
4i/2 p. m. porni din curtea internatului 
spre oimiteriulă biserioei române unite. 
In frunte mergea tinerimea dela șoâlele 
române ou musica orășenescă și cu co- 
rulă; apoi urma oarula înoâroata cu cu 
nunile de flori, ce nu mai putură să fiă 
așezate pe oosoiugQ, și după elă carulă 
funebru cu patru cai, precedată de preo- 
țimea în ornată biserioesoă, âr de amân
două laturile însoțita de membrii dele- 
gațiuniloră studenților^ români nniversi- 
tarl. După oosoiugQ mergeau membri fa
miliei, în frunte ou fiiula răposatului, dlă 
Ieronimă Barițiu, și ou cele patru surori 
ale sale. Urma apoi delegațiunea Aca
demiei, MitropolitolO, celelalte delega- 
țiunl și fruntașii preoți și mireni din tâte 
părțile, cum și representanții diferit eloră 
corporațiunl din Sibiiu, ună șiră lungă 
de domne, multă poporă, mai alesă ță
rani de prin oomunele vecine, conduși 
de dascălii loră.

Intre onorațiorl am vădută și somi
tățile orașului Sibiiu și ale oercuriloră 
săsescl din giură. Cortegiulă era forte 
lungă și împunătoră, i-a trebuită aprâpe 
o oră pănă oe a ajunsă la biserioa 
unită.

Aici, în curtea paroohială, fu așe- 
dată eosoiugulă pe ună catafaloă. Preo- 
tulă pontifieantă ceti rugăciunile de des- 
legare, după oare se ținură încă trei vor
biri de pe tribuna, ce era așezată în fața 
cosciugului.

D-lă protopopă Zaoharie 13oiu ținu 
o frumâsă vorbire, în numele Asocia- 
țiunei, ală căreia președinte a fostă ră- 
posatulă. A arătată totă oe a făcută 
Barițiu dela întemeiarea Assooiațiunei la 
care a conlucrată și pănă în cailele ul
time ale vieți’ sale pentru acăstă insti- 
tuțiune onlturală a nostră, și a sfârșită 
apoteosândă memoria răposatului.

După aoeea se urca pe tribună di- 
reotorulă „Gazetei Transilvaniei", d-lă 
Dr. A. Mureșianu, și făoendă alusiune la 
cuvintele rostite de membrulă Academiei 
Române, d-lă N. lonesou, vorbi cam în 
sensulă următoră :

Ilustrulă oonducătoră ală delegației 
Academiei Române a aooentuată în elo- 
oentulă său disoursă însemnătatea lui 
George Barițiu cjiceudă, oă a fostă marele 
poutifioe ală puternicei regine, ce se nu- 
me8ce opiniune publică. Ni-a arătată, că 
elă a fostă dascălulă propagatoră ală 
dulcelui graiu și ală sorierei românesol.

Vorbitorulă, oa unulă din discipulii 
aoestui mare pontifioe, vine a da espre- 
siune reounosoinței, oe i-o datorescă ou 
deosebire cliariștii români lui George 
Barițiu, oare aiol la noi înainte ou mai 
bine de o jumătate de veeă, a dată vieță 
cjiaristioei române și a fostă înainte mer- 
gătorulă oeloră oe stau ac|I în serviciulă 
acelei regine, oe stăpânesce ou soeptrulă 
seu puternioă totă lumea’ cultă,

Meritele acestui venerată și jălită 
decană ală pressei românesel de dinoâoe 
de Carpațl, preoum și resultatele stă- 
ruințeloră sale neobosite pe spinosa oa- 
rieră publicistică, le-a ilustrată atâtă de 
frumosă fericitulă Mihailă Kogălnioenu, 
scriindă cu ooasiunea jubileului de 50 
de ani ală „Gazetei Transilvaniei“, în
ființată la 1838 de G. Barițiu: Voi, iu- 
biții noștri frați de peste CarpațI, ați 
dobândită multă, ați progresată multă 
pe tăremulă culturei naționale, și aoesta 
în mare parte mulțămită „Gazetei Tran- 
silvaniei“.... ce a fostă și este nu numai 
marea vâstră îuainte-luptătore. dăr și 
însă-șl analele admirabileloră vostre aote 
pentru susținerea și desvoltarea naționa
lității române în timpă de o jumătate 
de seoulă !

Mari și însemnate au fostă dâr pen
tru întrega Românime rodele activității 
diaristioe, desvoltate ou atâta diligință 
și abnegare de sine de acestă dasoălă 
ală Românismului! George Barițiu ni-a 
oblită oalea, oe duce la progresulă nos
tru naționala și șl-a câștigată astteliu 
ună titlu la veclnioa nOstră recunosoință.

FOELETONULU „GAZ TRANS.“

O nouă cronică românescă.
(Fine.)

Deârece cronica se încheie cu anulă 
1686; deâreoe la fine scriitorule (fioe: 
„pre milostivulă ooronatulă și preaînăl- 
țatulă craiulă nostru împreună ou alțl 
oreștinl să-lă blagoslovâsoă și să-lă no- 
rooesoă și să i dea multe isbândl una 
peste alta asupra păgâniloră , ca sub 
stăpânirea înălții sale să putemă trăi 
întră unioiune și cu paoe Amină", din 
eoestea urmeză, că elă vorbesoe despre 
craiulă seu prinoipele Ardealului dela an. 
1686, care pe aoestă timpă era Apafi I, 
deâreoe aoestă Apafi a murită la 13 
Aprilie 1690 : din aoestea urmeză, că 
oronioa s’a scrisă între anii 1688 —1690, 
der înainte de mârtea lui Apafi I.

Cronioa este scrisă de ună Română 
de peste munți. Acesta se vede din ur- 
mătorele:

Soriitorulă ounâsoe de amăruntulă 
relațiunile Transilvaniei și Ungariei. Des
pre monumentulă din Câmpulă-pânei ri- 
dioată în memoria înfrângerii Turoiloră 
la a. 1479, lângă Apa Vinerei în Tran

silvania și ale cărui ruine acjl dispărute 
mi-lea arătată și mie tatălă meu la 1852 
oând m’a dusă la scola din Blașiu, sorii- 
torulă dioe că și în cfiua de astăcjl se 
vede ună turnă; mai înoclo amenuntele 
ce le spune despre intrigile contra mi
tropolitului Sava, amănunte, cari nu se 
afla nici chiar în cronica lui Cserei, oe 
se află pe atunol ohiar la curtea princi
pelui; întrebuințarea de cuvinte latine 
ce s’au introdusă mai întâiu din Tran
silvania, ca cele următâre. ce le aflămă 
în cronică: superbie, patrie, pretenție, 
autoritas, gubernatoră, gubernie, prin- 
țeps, eleoție, oolonie, ș. a. tâte acestea 
arată luminată, oă autorula este ună Ro
mână de peste munți și anume din Tran
silvania.

Cestiunea oea mai grea este, oine 
să fie autorulă ?

Testulă oronioei, combinată ou alte 
date istorioe, sperămă, ne va conduoe 
la descoperirea autorului.

Autorulă se presentă în oronică cu 
următorulă oolorită particulară. Elă îna
inte de tâte ounâsoe mai bine Transil
vania, și în evenimentele oontimporane, 
întră în amănunte, cari nu le putea cu- 
nosce decâtă unulă oe a fostă în mijlo- 

onlă loră, cum se văde cu deosebire din 
relatările despre sârtea mitropolitului 
Sava. Ba, soriitorulă este atâtă de preo
cupată de Sava, înoâtu vorbesoe ou o 
ură coloăitore asupra dușmaniloră lui. 
Elă 8e intereseză de biserica Româniloră 
din Transilvania. Afară de aoestea, în 
evenimentele contimporane, elă vorbesoe 
despre Muntenia (vecjl mai susă cita
tele despre mitropolitulă Teodosie și fa
milia lui ȘerbaDă Cantaouzino) relatândă 
amănunte oe nu le aflămă nici în oro- 
nioele muntene.

Prin urmare autorulă trebue să fiă 
ună omă, oare a fostă în relațiunl de 
aprâpe ou mitropolitulă Sava și să fi 
petreoută și în Muntenia și ohiar la ourtea 
lui Șerbană Cantacuzină.

Acestă personagiu întrunindă tâte 
aceste oondițiunl și fiindă și omă învă
țată, ’lă desooperimă în următârele date 
istorioe:

Intre anii 1656—1680 mitropolită 
la Românii de peste munți era Sava, 
oare după familiă s’a numita Branooviol. 
Aoestă Sava avea nnă frate mai mioă 
cu numele Gheorghie, cunoscută în is- 
toriă, oum vomă vede, sub numele 
Gheorghie Branooviol. Elă a avută o 

viăță forte agitată. Mai întâiu a călăto
rită ou frate-său mitropolitulă Sava în 
Rusia, spre a face o ooleotă pentru ree- 
dificarea reședinței și a mănăstirei de
vastate de Turci și Tătari.

Gheorghie a fostă de mai multe ori 
însăroinată de prinoipele Ardealului cu 
misiuni la Sultanulă turoesoă.

Mitropolitulă Sava intrigată și per- 
seoutată de calvini, a fostă aruncată în 
înohisâre, asemenea și frate-său Gheor
ghie, oare însă în urmă a fostă eliberată 
sub condițiune să spună unde și-a în
gropată frate-său mitropolitulă averile. 
Gheorghie s’a întrepusă pe la puternioii 
țărei, oa să libereze pe frate-său pe lângă 
o sumă âreoare de bani, pe care elă 
(jioea, că o va aduua-o de pe la rudele 
sale.

Văcjendă elă însă, că Ungurii voră 
să le iee și banii și în urmă să-i alunge 
din țeră, a plecată la a. 1681 dimpreună 
cu ună oumnată ală său Ioană și cu 
fiiulă acestuia Sava și trecendă pe la 
Hațegă prin Pasulă-Vuloană s’a dusă la 
Craiova, unde au fostă bine primiți de 
boerulă Radulă Nestoră, de aici apoi 
s’au dusă la Tergoviște la Șerbană Can- 
taovzină, domnulă Munteniei, între ani


