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„Pedepsa agitatoralm“.
Sub acest titlu au adus foile 

maghiare soirea — ce am înregis- 
trat’o în numărul nostru de Dumi
necă — că Wlassica a eliminat pen
tru uneltiri în contra statului și agi
tațiuni de naționalitate pe tînărul 
român George Novacovici dela tbte 
academiile și universitățile din țâră 
cu adausul, că i-se va denega și nus- 
trificarea diplomei, ce și-ar pute-o 
câștiga în țerl străine.

Amintitele foi nu comentbză 
faptul, ci ’1 înregistreză numai simplu. 
Nici că mai trebuia comentar. Cum- 
că foile maghiare nu află de lipsă 
nici a lăuda acesta nouă ispravă a 
lui Wlassics, nici a-o desaproba. este 
comentarul cel mai elocuent al stă
rilor publice dela noi. Dăcă și-ar fi 
permis un ministru unguresc, fiă 
chiar și mai grozav decât Wlassics, 
să procâdă astfel față c’un tîner ma
ghiar, fiă student său în alte condi- 
țiunl, și se-i nimicăscă cariera și esis- 
tența în țeră, pe motiv că a uneltit în 
contra ordinei publice într’un fel său 
altul, cum s’a uneltit de atâtea-orj 
la Unguri și cum de esemplu, în tim
pul din urmă s’a atentat, chiar la 
universitate, asupra crucei de pe marca 
țării, și pe motivjc’a agitat contra vr’u- 
nei naționalități — ceea-ce la Unguri 
este lucru de tote cjilele — ce ar fi 
făcut cu el pressa maghiară? Nu s’ar 
fi revoltat ea bre strigând și țipând 
ca din gura șărpelui ? N’a luat ea 
în apărare de atâtea-orl și pe cei-ce 
au comis în public crima de lesa 
majestate, dăcă erau de ai lor? N’a 
luat în apărare mai anii trecuțl ti
neretul universitar maghiar, care în
scenase răscole formale, pentru a 
căror oprimare a trebuit se se re- 
cuire putere militară, ba au fost îm- 
pușcați omeni?

Nu se revoltă însă nici una din 
aceste foi vetjend volnicia și tirănia 
ne mai auflită și absurdă în secolul 
în care trăim săvârșită față c’un 
tînăr român universitar. Ba găsesc 
lucrul forte natural, că i-se ia posi
bilitatea de a pute trăi în țeră cu 
învățătura lui și de aș-i pută crea un 
viitor, și este ca și esilat, alungat 
și eschis din patria sa împins ast
fel în brațele desnădăjduirei.

Care lege îi dă lui Wlassics 
dreptul și cine i-a dat puterea do a 
nimici esistențe? Noi seim — ceea-ce 
se vede, că ministrul instrucțiunei 
publice nu vre să scie — că pe- 
dâpsa are de scop a corege și nu a 
omorî.

Din gimnasiu și dela o școlă 
elementară nu permite umanitatea 
să escbidl un copil, dâcă nu peri- 
clitâză moralitatea și sănătatea con- 
școlarilor săi. Dâr dela o universi
tate?

Periclitat’a tînărul universitar 
din cestiune moralitatea comilitonilor 
săi prin aceea, că șl-a manifestat cu 
tăriă alipirea cătră neamul său? Din 
contră credem, că nu numai nu a 
periclitat’o, dâr a ridicat chiar mo
ralul colegilor săi, dându-le numai 
un esemplu bun prin acesta despre 

împlinirea datoriei, dela care nu se 
abate omul de caracter fiă ori și 
cât împresurat de bizantinism, șovi
nism și terorisărl.

Ca să fi comis tînărul Nova
covici ceva în contra statului, erășl 
nu credem. Seim noi bine, ce este 
afli privit ca „contrai’ statului41. A 
vorbi, a cânta, a coresponda, a în
văța, a te cultiva, a petiționa și re
clama românesce: tote acestea au 
ajuns să fiă în ochii șoviniștilor ma
ghiari „în contra statului44. A pre
tinde, ca neamul tău și limba ta să 
fiă egal îndreptățite în țâră și a în
demna și pe alții se facă asemenea, 
este „revoltă pe față44 pentru care 
se cere nimicire.

In cât pentru pretinsa agitațiune 
de naționalitate, nu seim ce vrâ să 
înțelâgă decisiunea lui Wlassics. Dâcă 
a înțeles cumva agitațiune contra 
naționalității maghiare, atunci îl în
trebăm : câți nemernici nu vatăma 
și insultă mai în tbtă fliua pe Ro
mâni și naționalitatea lor, fără ca 
să-i mai pese cucului de așa ceva. 
Auc}itu-s’a vre-odată ca un procuror 
unguresc să împrocesueze pe vr’un 
Maghiar din causa acâsta?

Apoi a stărui sâu a agita pen
tru drept și dreptate, pentru egala 
îndreptățire și pentru convingerile 
politice basate pe asemeni principii 
de drept și morale, nu numai trebue 
să fiă permis într’un stat constitu
țional, ci trebue să fiă chiar o da
tori ă cetățenâscă.

Să fi comis însă Novacovici ori
ce, dâcă nu s’a comis între păreții 
universității, sunt chemate să judece 
tribunalele ordinare și nu Wlassics, 
căci nimeni nu se pbte subtrage ju
decătorilor săi legali. înaintea tribu
nalelor unguresc! vedem că sunt tî- 
rîți în tot momentul tinerii noștri 
români, cari nu lasă a fi terorisațl 
în sentimentele lor naționale. De ce 
n’a fost citat și studentul Novacovici 
înaintea vr’unui tribunal, dâcă a gre
șit ceva, și numai pe basa sentin
ței acelui tribunal să fi procedat 
Wlassics ?

Caracteristic mai este, că ace
leași foi maghiare nu vor să scie 
nimic de eliminarea parțială a altor 
patru tineri studențl : C. Steer, I. 
Scurtu, I. Moga și L. Domide dela 
universitatea din Clușiti. Li-e rușine 
de sigur, și lor de a ilustra astfel 
cruda persecuțiune a profesorului șo- 
vinist și vânător de popularitate 
Wlassics.

Nu se putea în momentul de 
față presenta în mod mai drastic 
adevărata politică, ce o urmăresce 
cabinetul Szell cu privire la Români, 
decât prin acâsta nouă decisiune 
monstrubsă a lui Wlasics. Cine va 
mai crede, că un guvern, sub care 
se întâmplă astfel de lucruri, pbte 
să ne fiă binevoitor?

încât pentru foile maghiare, cari 
se mulțumesc a anunța laconic „pe- 
depsa agitatorului44, le putem spune, 
că odată se va răsbuna amar patima 
și parțialitatea lor în cestiunl de 
principiu ca acestea. Aducă-și a- 
minte numai cum se tânguiau nu 

de mult mare parte din ele, că au 
tolerat volnicii și tirănii față cu na
ționalitățile, cari mai târejiu s’au în
dreptat și contra Ungurilor, Vec]! 
reglementările lui Banffy ca fișpan 
și ca ministru președinte.

Dâr cine se mai pbte adresa 
ac|i cu argumentele minții sănătore 
la pressa maghiară atât de mult stă
pânită de curentul nenorocit dușman 
naționalităților? Sporindu-se nemul
țumirile și amărăciunea în modul 
arătat, ce stări se vor crea numai în 
10—20 de ani? Cine se mai gân- 
desce la urmări ?

Sentința monstrubsă a lui Wlas
sics nu s’a mărginit numai la draconica 
eliminare dela tote scolele superiâre a tî- 
nărului student în drept George Novacovici, 
ci a lovit tot-odată și pe alțl patru tineri 
români universitari din Olușifl. D-nii Co- 
riolan Steer, Ioan Nctcrfw, Ioan Moga, stu
dențl în drept, și Leonida Domide student 
în jnedicină, prin aceeași crudă sentință 
sunt eliminați dela universitatea din Chișiii, 
și acâsta eliminare mai este înăsprită și cu 
pierderea semestrului ultim.

Despre acâsta nouă bravură a tero
rismului șovinist dela culte și instrucțiune 
publică vorbim acjl mai pe larg în frun
tea foii.

Conflictul româno-turcesc.
„Agenția Română44 aduce din Oonstan- 

tinopol msce soiri importante în ce privesce 
tariful diferențial adoptat de cătră Turcia 
asupra produselor de proveniență română. 
Soim, că guvernul român a adresat o notă 
guvernului turcesc, prin care a propus Porții 
de a pune din nou în vigâre convențiunea 
turco-română, ce a espirat la finitul lunei 
lui Februarie a. o., pănă la încheierea unui 
nou tratat de comerciu.

O telegramă cu data de 23 Iunie a 
amintitei „Agenții44 comunică, că consiliul 
de miniștri ținut la 20 Iunie n. laConstan- 
tinopol a hotărît să primâscă propunerea 
României cu privire la începerea negocie
rilor pentru încheierea unui tratat de co- 
meroiii. Dâr tariful diferențial va rămână în 
vigore pana la încheierea acestui tratat. Acâstă 
decisiune — adauge telegrama — fiind con
trară intereselor României, ministrul ple
nipotențiar al României îșl propune să facă 
demersuri direote pe lângă Sultan.

Soirea este destul de gravă, așa că 
va trebui să intervină în mod energic chiar 
și ministrul de esterne român pentru a feri 
oomerciul român de esport de mari neajun
suri și perderl. Se scie. că Turcii sunt ves
tiți în trăgănarea tratărilor și se pote în
tâmpla să trâcă forte mult timp pănă când 
se va ajunge la vre-o înțelegere ou privire 
la noul tratat de comerciîi.

Din același isvor se face cunoscut, că 
și față cu Grecia, guvernul turcesc a ho
tărît să aplice tariful diferențial, âr cât 
pentru Bulgaria — și acâsta este caracte
ristic — se anunță, că tariful diferențial 
nu va fi aplicat și că regularea cestiuuei 
va fi deferită unei comisiunl mixte turco- 
bulgare, care decide nouă tarife speciale.

Ore se fiă în acâsta tratare ne egală 
ascunse și motive politice?

Programul unui domnitor.
August Frideric, marele principe de 

Oldenburg, a ooupat alaltăerl tronul tată
lui său. Vorbirea, ce a ținut’o din inciden
tul acesta principele, este ceva rar în felul 
său și ar pute servi de model pentru toți 
domnitorii și guvernele din Europa. Etă, 
ce cjise principele:

— Domnilor ! Vrâu să vă fac ounos- 
out, oum pricep eu posiția mea. Mai în
tâii! de tâte mă privesc ca stând în servi
ciul cetățenilor patriei mele și Vă rog și 
pe D-Vostră să lucrați cu mine împreună 
pentru popor. Căci funcționarii sunt pentru 
public, dr nu întors. Am cea mai mare în
credere față de funcționarii mei. Domnilor! 
vrâu să vă spun îndeosebi, că-mî place vorba 
deschisă și Vă rog să vorbiți iot-dduna cu 
mine așa cum gândiți, chiar dâcă pentru mine 
ar fi neplăcut. Apoi, că voii! luora tot-dâuna 
așa, e altă cestiune. Nu pot să împlinesc 
dorința fiă-oăruia, vrâu însă, ca cel puțin să 
ascult pe fiă-edre. Funoționarii să trăâscă 
între public și apropiându-se de el să-i cu- 
noscă mai bine dorințele. Domnilor! Eu în- 
viitor adese-orl voii! merge prin țâră și mă 
voii! bucura forte mult, dâcă omenii vor veni 
la mine. îmi veți putâ face bucuriă cu vre-o 
flore sâu cunună, dâr nu doresc să-ml faceți 
primiri și sărbătoriri deosebite. Asta nu mi-se 
cuvine, nici nu doresc să cheltuițl pentru 
așa ceva. Dâcă voii! primi flori, e destulă 
bucuriă pentru mine.

*
Cetind acest program de guvernare 

al tînărului principe, mulțl vor (fie0 GU 
drept cuvânt: dâr bine e să fii cetățân și 
supus în Oldenburg, unde principele dom
nitor scie să dea astfel de sfaturi miniștri
lor și funcționarilor de stat, chemați a di- 
rige sortea poporului dimpreună cu dom
nitorul !

La noi însă mai ales, acâsta este un 
pium desiderium. Contrar principiului enun
țat de principele August Frideric, pe tot 
întinsul „globului maghiar44 se praotică alte 
dogme de administrația puterii. Aici nu 
funcționarii sunt pentru popor, ci întors. 
Funcționarul la noi nu apropiă, oi respinge 
poporul, și mai ales pe cei-oe. n.u fao parte 
din slăvită viță arpadiano-levitică îiAedrep- 
tățesc, prigonesc, sohinjuesc; întoro legea 
și aplică paragrafii după cum le vine la 
socotâlă.

încât e despre primiri și sărbătoriri 
nicăirl, pote, nu se face atâta abus, ca în 
„fericita44 Ungariă. Un tablou viu dă în 
privința acâsta o fâiă ungurâscă din Pesta, 
care âtă ce scrie, vorbind de minunatul pro
gram al marelui principe de Oldenburg:

„Dâcă prinoipele acesta ar călători 
prin Ungaria, miniștrii l’ar însoți în trenuri 
separate și lângă tot ministrul ar fi un se
cretar, un oonoipist, un camerier și un la
cheu. La granița comitatului l’ar primi o 
deputațiune: fișpanul în splendid „diszma- 
gyar44, în trăsură cu patru cai cu visitiu 
îmbrăcat în colorile lui, cu „inașul44 și cu 
cei doi husari îmbrăcațl în pompose ves
minte. Asemenea acestuia e viceșpanul și 
domnii din comitat în mintene galonate și 
în cușme pe-o efi fierbinte de vară. Aurul 
cel mult și pietrile scumpe sunt atât de 
grele, încât mai că-1 trag jos și ai crede, 
că toți sunt putredl de bogațl, atâtea co
mori sunt grămădite pe ei, dâcă u’ai sci 
de altă parte, oă moșiile și-le-au ’ " 
plata le este reținută pentru 
duetul îl deschide un ma” 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 131.—1900.

forma principelui e sură de praf. In tot 
satul aro de triumf, ale cărui cheltuell se 
scot din arunc comunal. Și pe fiă-care casă 
din oraș flutură stindarde comandate cu 
cont. Vorbirile festive ale primarilor și bi- 
raelor de pe sate esundâză de fericire și 
fao pe principe să crâdă, că Ungaria este 
statul cel mai bine guvernat, și poporul lui 
n’are nimio de dorit, decât ca Dumnezeu 
să țină cu sănătate pe birău, pe solgăbirău, 
pe directorul de finanțe, pe viceșpan, fiș- 
pan, pe toți deputății guvernamentali, pe 
cei 9 miniștri și pe ministru-președiute, 
să i țină în funcțiune pănă la versta cea 
mai adânoă44....

Dâr oe să-i faci. Ungurul e fudul, su- 
meț și arogant. Nu s’ar potrivi în Olden
burg !

0 școlă română maghiarisatore.
Din comitatul Treiscaunelor publică 

„Telegraful Român44 o corespondență, al 
oărei autor spune, că a avut ocasiunea să 
asiste la 17 esamene școlare din traetul 
Treiscaunelor, ținute sub conducerea d-lui 
protopresbiter D. Coltofean. fiice, că pe 
lângă tote năcasurile și șioanările, cu cari 
e împreunată încassarea salariilor învăță- 
toresol și mai ales a cuincueualelor, s’au 
făcut în școle progrese mulțumitore.

Numai școlă din Doboli inferior, Z'ce 
corespondentul, a făout cea mai rea impre- 
siune și mare desamăgire asupra sa, „de- 
orece d-1 învățător nu a arătat întru nimic, 
că este învățător la o școlă confesională 
română. El, care e și cantor, se châmă Nioolae 
Rădoiu, a propus întreg materialul esclusiv 
în limba maghiară, fără a da vre o atențiune 
limbei românescl. La esamen un s'gur băiat 
a rostit un „Tatăl nostru14 românesoe, dâr 
într’o limbă forte stricată. Mai uimitor și 
revoltător din partea unui învățător român 
la școlă confesională a fost însă purtarea 
sa brusoă față de șeful tractual, desconsi- 
derându-l cu totul pe acesta și adresân- 
du-se cătră iuspeotorul reg. școlar cu în
trebarea, cât doresce să răspundă copiii 
din cutare obiect?

După religiune, oare și ea a fost pre
dată mimai unguresce, șeful tractual a pus 
la ordine limba română și oetirea cel puțin 
în despărțeminte mai mari; învățătorul 
atunci a reflectat unguresce, că limba ma
ghiară este limba maternă a copiilor. In asta 
l’a secundat și inspectorul unguresc, apro
bând pe învățător și cjicend, că limba ro
mână nici nu are înțeles a se propune in Do- 
bolii inferior.

învățătorul șl-a și primit răsplata 
pentru serviciile sale, căci îndată după ter
minarea esamenelor și după-ce d-1 pro
topop a ținut o scurtă aloouțiune cătră 
elevi, s’a sculat și inspectorul șoolar să 
mulțumâsoă învățătorului pentru „sporul44, 
ce l’a făcut, intincț&ndu-i în același timp 5 
bancnote de câte 10 fi. (adecă 100 cor.) ca 
„semn de recunoștință din partea înaltului 
miniseriu*  învățătorul i-a primit mulțumind 
de tot mișcat pentru „distincțiune44.

Așa descrie corespondentul „Tel. Rom.44 
starea școlei „confesionale române44 dela 
Doboli și în asemeni împrejurări, cu drept 
cuvânt se întrâbă: „Are âre rațiune de a 
esista și a fi susținută cu mijloce din fon
durile archidiecesei q șcâlă, oare cu numele 
de a fi confesională numai românăscă nu 
este și totuși învățătorul primesoe ‘200 co
rone ca întregire la salar dela Prea Ven. 
Consistoriu arohidiecesan ?“

— 12 (25) Iunie.

înmormântarea principesei lose- 
fina de Hohenzollern. Din Sigmaringen 
se anunță: împrejurările la sosirea M. S. 
Regelui României au pricinuit o adâncă 
mișcare de jale. Majestatea sa a întrat în
dată în camera mortuară, unde șl-a găsit 
mama mult iubită, frumosă mai pre sus da 
tote, dormind somnul de pace, capu-i no
bil cu trăsuri încântătâre răsărind din ma
rama albă, în care fusese învăluit. Regele 
a stat, dimpreună cu sora și frații Săi, mai 
bine de o ora, lângă trupul iubit, care 
săra a fost aședat în sioriu, ca să fiă dus 
la Hedingen (la 10 minute de Sigmarin
gen), la capela, unde e gropa familiei, clă
dită din nou și mărită de Principele Leo
pold, cu prilejul morții tatălui său, Princi
pele Carol Anton. M. S. Regina Elisabeta 
a rugat pe cumnatul Său Principele Leo- 
ppld, să pue un mănunchiQ de rose albe 
pe inima aceleia, ce-i fuse 30 de ani de-a- 
lungul mamă nemăsurat de iubitore.

Când s’a transportat cadavrul răposa
tei Principese la biserica Mântuitorului din 
Hedingen, în capul cortegiului veniau so
cietățile militare cu torțe. După sicriu ur
mau Regele Carol al României, fratele Său 
Prințul Leopold, contele de Flandra, cum
natul Regelui României, prinții Frideric și 
Carol de Holienzollern, prințul Ferdinand 
al României și moștenitorul tronului bel
gian, prințul Albert, fiiul contelui de Flan
dra ; apei numărâse deputațiuni. Urmau 
apoi principesa Antonia, soția prințului 
Leopold de Hohenzollern, contesa Maria 
de Flandra, sora Regelui Carol, și prințesa 
Carol de Hohenzollern, cumnata prințului 
moștenitor al României. In biserica oernită 
în întregime, sicriul a fost aședat pe un 
catafalc în fața altarului. Numărdse și splen
dide corone au fost depuse pe sicriu. — 
Printre cordnele, depuse la sicriul A. S. 
Regale Principesei Mume Iosefina de Ho
henzollern, este și una trimisă de casa M. 
S. Regelui.

Serviciul funebru a fost oficiat de că
tră Archiepiscopul Kopp din Colonia.

Esamenul de musică la gimnasiul 
din Blașiti s’a ținut Joia trecută în sala 
de gimnastică. A asistat la esamen și I. P. 
S. Sa Metropolitul împreună cu mai rnulțl 
membri ai Capitulului, asemenea un număr 
mare de domni și dame din sooietatea 
alâsă a Blașiului. Despre resultatul esame- 
nului „Unirea44 cjice: „Esamenul a avut un 

succes desăvârșit. Când am asistat la pres- 
tațiunile orchestrei din anul trecut, cre
deam, oă nu o să mai avem pe viitor așa 
orchestră, depărtându se aprope toți mem
brii ei. Esamenul din ăst an ne a convins 
pe deplin, că târna nostră a fost zadarnioă 
și că d-1 profesor Mureșianu a sciut să se 
îngrijâscă de-o suorescență, care să ne de
lecteze și să ne satisfacă pe deplin44.

O mare tempestate cu grindină a 
fost Sâmbătă după amiacjl în regiunea Bra
șovului și mai ales peste hotarăle comune
lor vecinașe Rârșnov, Tohanul-veohifi pănă 
cătră ZârnescI și alte părți. Ea a durat mai 
bine de un pătrar de oră și s’a descărnat 
după o pîclă nădușitore, care deja de di- 
minâță prevestea sosirea ei. In hotarul 
Brașovului n’a făcut stricăciuni simțite, 
fiind-oă pe aici grindina fu rară. După 
cum suntem informați însă ea a fost gro
zavă și de tot puternică și a causat incal
culabile strioăoiunl în hotarăle amintitelor 
comuue. In Tohanul-vechih firele de grin
dină erau în mărimea apr6pe a unui ou de 
găină. Au sdrobit tdte sămănăturile dela 
câmp, tote legumele și plantațiunile, au spart 
coperișele caselor de țiglă, pe rnulțl âmenl 
dela hotar i-au rănit și bietele animale 
alergau înspăimântate dela câmp cătră sat, 
par’ că ar fi fost peirea lumei. Tot așa și 
la Râșnov și în părțile, po unde a ajuns 
uriașa colonă de ghiață mânată și sbiciuită 
de-o puternică furtună. Omenii bătrâni din 
amintitele localități spun, că o prăpesteniă 
așa de mare n’au pomenit nicl-odată în 
viața lor. Tempestatea a trecut spre Nou 
și Dârste.

Aniversarea lui Gutenberg, pilele 
aceste se serbâză pretutindeni aniversarea 
de 500 de ani dela nascerea marelui in
ventator al imprimeriei, care s’a născut la 
Maiența (Mainz) pe la anul 1400. Data 
precisă a nascerei sale nu se cundsce și 
așa s’a fixat jubileul pedilele din urmă ale 
lunei acesteia. In Maiența, locul nascerei 
lui Gutenberg, se fac sărbările cele mai 
străluoite. Ele s’au început Sâmbătă cu 
deschiderea solemnă a esposiției tipografioe 
și se vor termina mâne, Marți.

In Bucuresol s’a ținut erl în sala 
Băilor Eforiei un congres solemn a tipo
grafilor, la care s’au rostit disoursurl mai 
multe. In program era înscris și distinsul 
nostru literat, d-1 I. L. Caragiale c’un dis
curs asupra rolului luorătorului tipograf. 
Mai era prevădută formarea unui cortegiu, 
care va perourge stradele capitalei. Apoi la 
Villa Regală o mare serbare organisată de 
sooietatea „Gutenberg14, âr săra un mare 
banchet popular sub președința primarului 
capitalei. Amănunte despre decursul săr- 
bărei încă n’avem.

Erl, Duminecă în 24 n. o., a serbat și 
despărțământul din Brașov al societății ti
pografilor acâstă aniversare, ținându-se vor
biri în limba germană, (de d-1 C. Schneider, 
conduoător technic la tipografia Gott) și în 
limba română (de d-1 C. Pop, conducător 
technic la tipografia A. Mureșianu). E. L. >’ Transvaalului,

Sohiller a oetit o poesiă ooasională. S’a 
adresat o telegramă de felicitare societății 
„Gutenberg44 în Maența.

Baptiștii. Săptămâna trecută a fost 
un congres de baptiști în Bichiș, sub presi- 
denția episcopului baptist Meyer din Buda
pesta. Au participat 141 membri din tote 
părțile țării. Congresul a decis organisarea 
unei reuniuni ourat maghiare, alta curat 
germană și a treia curat română. S’au ales 
apoi secțiunile și s’a deois, ca secția ma
ghiară să facă o visită la ministru Wlassics. 
Interesant este, oă, după informațiunile foi
lor maghiare, congresul a enunțat, oă în 
comunitățile române, ce se vor înființa, 
limba cultului divin să fiă, pe cât e posi
bil, limba maghiară, oa nu cumva baptiștii 
să fiă bănuiți de agitațiune de naționalitate. 
— Hotărîrea acâsta va fi căcjut, de sigur, 
bine la inima ministrului Wlassios, oare va 
lăuda pe noii proselițl ai maghiarismului 
și-i va încuragia să fiă la culmea datoriei 
lor de „buni patrioțl44.

Emigrările din Ungaria se înmulțesc 
în număr înspăimântător. Așa din comita
tul Abauj-Torna au emigrat anul trecut 
4800 de ioouitorl, âr anul acesta numărul 
emigranților ou pașaporte în regulă s’a ur
cat pănă în funie la 1854; afară de aceș
tia e îndoit numărul emigranților fără pa
șaporte. In multe locuri țăranii au dat foo 
caselor pentru-ca ou banii căpătațl dela so
cietățile de asigurare să pâtă pleca spre 
Amerioa.

La Paris — pe cheltuela statului. 
Intr’unul din numerii trecuțl um arătat, că 
se vor duce la Paris un mare număr de 
deputațl maghiari la oonferența interparla
mentară. „Budapesti Hirlap44 dela 24 Iunie 
dice: „Vor fi rnulțl Maghiari aoolo. Și 
acum sunt destui... Numărul domnilor, pe 
cari îi trimite unul seu altul din ministerii 
pe cheliutia lui, se va spori așa de tare, în
cât se va nasce de aici un deficit44. — Va 
să dică „apărătorii44 causei maghiarismului 
vor merge la Paris pe cheltuâla statului. 
Frumosă chivernisâlă!

Colera în India. „Gazeta de Colo
nia44 este informată, că colera bântue gro
zav în India. Mortalitatea întrece orl-oe 
închipuire. Cadavrele decedaților zac sub 
cerul liber, pradă cânilor și corbilor. Ni
meni nu îngropă pe morțl.

Urmașul lui Muraview. Ministeriul 
rusesc al afacerilor de esterne are acum 

| un nou conducător interimat, în persona 
! contelui Lambsdorff, fost secretar de stat la 
esterne. Contele Lambsdorff era cel mai de 
încredere om al lui Muraview.

Acusă gravă în contra lui Kriiger. 
piarul „Reform44 din Bruxella publică un 
interview, ce l’a avut un colaborator al 
său cu un belgian venit de curând din 
Transvaal. Acesta susține, că a fost, martor 
ocular când Kriiger făcea imputări genera
lului Joubert, oă el este oausa nenorocirei 

că temporisâză tote, că nu
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Viața de strada la Londra.
Bine înțeles, nu căutarea sensațiu- 

nilor artistice, sâu simpla venare de pe
treceri rafinate vor oălăuzi la Londra pe 
călător. In aoâstă privință oontinentul, cu 
deosebire Parisul, o întrece. Dâr ceea-ce 
nu veți găsi nioăirl, nici chiar aproximativ, 
e acea imensă manifestare a activității 
omenescl, acea complexă și neînoetată luptă 
pentru viâță, care dă Londrei o înfățișare 
atât de partioulară și interesantă.

Aici timpul costă bani. Toți sunt 
grăbiți. Des de diminâță sutimi de mii de 
âmenl se perendâză din suburbii spre City 
(oentru), cei mai rnulțl încovoiațl de graba 
mersului.

O alergare nebună de trăsuri, caburl, 
’orii, breakurl, tote varietățile 

*• wheleer-i\or, printre cari 
■măr se strecoră sprin- 

mite sourt bus, și tram- 

waiurile se iau la întrecere cu trenurile, ce 
cutreeră orașul în tâte părțile, pe pământ, 
pe sub pământ și pe viaducte; âr vaporele 
de pe Tamisa, în susul și în josul apei, pe 
cele două țărmuri, înoarcă și descarcă o 
furnicăriă de lume veelnio în neastâmpăr.

Adăugați la acest val-vîrtej zgomotul 
și aspectul variat al comerciului ambulant: 
băieții, cart strigă oele 5 edițiunl ale ma
rilor <j’are „Standard*  (con.), „Daily News*  
(lib.) „Times*  (indep.) etc., așa numitul me
dicine man, care ou o limbuțiă rară laudă 
efectul leacurilor sale minunate; păsărarul 
(bird dufter), care în loc de canar îți vinde 
vrabiă vopsită în galben luându-țl 8 și
lingi; apoi musicanțl negri, industanl seu 
scoțieni ou tartan multioolor, cântând din 
instrumente stranii arii asurcjitâre; predica
torii de strade (ranters), cari sub cerul 
liber propovăduesc învățămintele creștinesol 
unor gură gașcă, ce fug de biserică, fără 
să soape de ea; indivicjl jumătate oerșitorl, 
jumătate pungași, oarl ofer pe preț de 
nimic cutii de chibrituri, romane, haine 
veohl, pălării și încălțăminte tocite.

Fiă-care breaslă îșl are, ca și Oltenii 
noștri, strigătul ei tipic, tâte sfîrșite eu 
invariabilul „o44, astfel: „oatch’em alive o44 
al vânzătorului de hrană pentru pisici, 
„sweep—sweep44 al ooșarilor eto. In ase
menea învălmășală, firesce, nu poți fi destul 
de băgător de semă spre a evita accidente 
neplăoute și spre a nu fi mai ales victima 
pilc-polcetilor, cari pe străin îl simt după 
haine, după mers, și cari la un galantar 
din Holborn-Viaduct mi-au esoamotat cea
sornicul cu o artă atât de superidră, încât 
năeasul primei clipe s’a presohimbat în 
urmă într’o sinceră admirațiune.

*
Partea oea mai interesantă a Londrei 

e incontestabil portul, inima imensului co- 
merciă, ce’l întrețin Englesii cu întreg uni
versul. Portul în sens mai larg începe la 
vale de pe podul numit London Bridge, având 
o întindere de vre-o 6 mile englese. Ta
misa în aoele părți descrie cotituri puter
nice și multiple, legate între ele de oa- 
nalurl și basinurl atât de adânci, încât dau 
acces celor mai mari vase transatlantice, 

ale căror catarte, ca nisce păduri despoiate 
de fronde, limitâză zarea din tote părțile. 
Intrepositele, curțile de pachetaj, pivnițele 
subterane, docurile, dintre cari oele desti
nate Indiilor singure ocupă 120 de hectare, 
gem de produotele, pe cari le revarsă aici 
cele 5 continente în lâcp, în butoe, în ba
loturi și par a fi insuficiente pentru avuțiile 
ce Anglia textilă, Anglia ferului, a oțelului, 
a oărbunelui din fabricele și manufacturile 
ei fără număr le trimite în restul lumii, 
precum îmi esplioa un matroz intoxioat de 
brandy (rachiîi).

O privire oât de fugitivă asupra por
tului ne dovedesce mai strălucit decât oel 
mai bun curs de geografiă fabulâsa tran- 
sacțiune comercială de oare se îngâmfă 
oompatrioții d-lui Joe Chamberlain, și ne 
face să reamintim fără voia nâstră ouvin- 
tele pline de sumețiă, pe oarl acest ministru 
al coloniilor le-a adresat alegătorilor săi 
dela Birmingham: „Da cred, în acâstă 
rassă, oea mai mare din tâte oâte au gu
vernat vre-odată lumea, în rassă anglo-sa
xonă, mândră, tenace, înoreZătâre în sine, 
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ocupă Ladysmith-ul etc. După oâte-va c|he 
Joubert a murit și fața lui sohimoBită, pre
oum și pumnii strînșl convulsiv lăsau a-se 
presupune o înveninare. In urma acâsta în 
Transvaal nu numai se ia ca sigură faima, 
că Joubert a fost înveninat, oi după afir
mările numitului belgian, se bănuesoe, că 
Kruger ar fi amesteoat în pretinsa crimă. 
— Firesce, diarele englese iau de bani 
buni aceste afirmări cutezate, ou tâte că e 
ceva aprope imposibil de a-se da orecjâ- 
ment la astfel de faime.

Ordinea esamenelor la șoola ele
mentară capitală română.gr. or. din Brașov 
la finea an. scol, curent e următorea :

Esamenele publioe se țin : Joi, Vineri 
și Sâmbătă în 15, 16 și 17 Iunie v. în sala 
festivă a gimnasiului, în ordinea următore : 
La șcâlele de copile:

Joi în 15 Iunie v.: Del a 8—9 ore a. 
m. cl. I/a) înv. I. Aron, 9 —10 ol. II/a) înv. 
Z. Butnar, 10—11 cl. III înv. I. Dariu, 
11—12 cl. IV înv. N. Bârsan; dela 2—3 
p. m. ol. 1/5') învățător© O. Muntean, 3—4 
cl. II/&) învățător I. Prisou, 4 — 5 cl. V înv. 
X. Oanoea sr.. 5—5* */ 2 cântări cu cl. IV și 
V înv. N. StoioovicI, S1^ —6 eserciții în 
grădinărit ou elevele din ol. IV și V, înv. 
N. Oanoea sr.

pe care nici o climă, nici o sohimbare n’o 
pote doborî și care, în mod infalibil, va fi 
forța predominantă a viitârei civilisațiunl 
•universale.14

*

Ar fi lipsită de o trăsătură originală 
■aoâstă schiță din fuga condeiului, dâcă 
■nu ne-ara opri un minut în Hyde Park, 
parcul prin esoelență, ou grupuri de arbori 
admirabili, fântâni, rîurl, întinderi de pa
jiști luxuriante, preoum numai în parcurile 
■englese se pot vedâ. Ce liuiște idilică!.. 
Ce contrast isbitor cu veclnica agitare din 
■orașul, oe-i înounjâră. Abia în cele trei 
luni, Aprilie, Maiti, Iunie, oât ține London- 
Seanson, ia paroul un aspeot de animațiune 
neobiolnuită la alte epooe. Renumita alee 

■a călăreților, Rotten Row, oferă atunci o 
priveliște, pe oare nici un străin nu ar 
trebui s’o negligeze. Amasone și cavaleri 
corecțl, impeoapabill, câte unul, păreohl, său 
•în cete, apar și trec pe cai de rassă pe 
dinaintea publicului, ce se întâsa de amen- 

<două părțile aleei. La un punot aprâpe de

Vineri în 16 Iunie v.: La școlele de 
oopii:

Dela 8—9 ore a. m. cl. I/a) îuv. R. 
Frateș, 9—10 ol. II/a) înv. D. Mareea, 
10—11 cl. III/a) înv. N. StoioovicI, 11—12 
cl. IV/a) înv. St. Popoviol; dela 2—3 p. 
m. cl. I/b) înv. C. Mușlea, 3—4 cl. II/b 
înv. N. Oanoea jr., 4 —5 gimnastica cu elevii 
clasei IV/a) și b) cu învățătoriiresp. clase; 

:5—5*/ 2 ore p. m. grădinăritul cu elevii cla
sei IV/a) și IV/â>) învăț. O. Mușlea.

Sâmbătă in 17 Iunie v.: Dela 8—9 ol. 
III/â) de copii, înv. Ios. Aron. 9 — 10 ol. 
IV/b) de copii înv. I. Vătășan. [Esamenele 
claselor III și IV se încheie ou oântărl, înv. 
N. Stoicoviol.

Lucrurile de mână ale elevelor din 
clasa II —V sunt espuse în decursul esa
menelor în sala de esatninare, învățătore : 
Elena Rusu.

Eseroiții în jocuri eto. se țin cu copiii 
și copilele din șoola Froebeliană a biseri- 
cei Sf. Nicolae, Sâmbătă în 24 Iunie v., 
•dela 10—11 ore a. m., tot în sala festivă 
a gimnasiului; învățătore: M. Bogdan.

Esamenele diu studii cu elevele din 
Internatul Reuniunei Femeilor Române din 
loo se țin Sâmbătă în 17 Iunie v., dela 
10—11 âr© a. m. tot în sala festivă agim
nasiului; învățătore: M. Bogdan.

Esamenul praotio din economia cas
nică (menagiu, croitoria, cusutul ou mașina 
etc.) să ține ou elevele din Intern. Reun. 
Fem. Rom. din loo în looalul Internatului, 
Duminecă în 25 Iunie v., dela 4—6 ore p. 
■m.; învățătore: Carolina Teolu, directâra 
Intern. Reun, Fem. Rom. — Luorurile de 
mână ale acestor eleve vor fi espuse în 
decursul esamenului în sala de studii a In
ternatului .

Duminecă în 18 Iunie, după servioiul 
divin, la oare vor participa toți elevii și 
■elevele, se va încheia anul scolastic 1899 
— 1900 cu oetirea olasificațiunilor și împăr
țirea premiilor în sala cea mare a gimna
siului.

La esamenele acestea precum și la 
festivitatea de încheiere a anului scolastio 
se învită ou tâtă stima părinții elevilor și 

ai elevelor, binevoitorii și amicii acestor 
șcble.

Brașov, în 1 Iunie 1900.
Direcțiunea.

Resboiii în China.
Situațiunea în China se agra- 

vâză și se complică tot mai mult. 
Așa se pare, că rassa galbenă începe 
a-șl resbuna cumplit asupra Albilor, 
cari sub pretextul respândirei pro
gresului și civilisațiunei s’au vîrît 
printre Chinesi și au început se-i es- 
ploateze. Acum s’a ridicat întreg 
poporul uriaș al Chinesilor se facă 
încercarea, dâcă Europa și celelalte 
state de peste mare vor ele să 
lase pe Chinesi a trăi în pace și 
China se fiă a lor. Curge sângele 
pretutindeni și China oficială dă 
acum îndrumări, cum se fiă pustiițl 
streinii, cari au copleșit’o.

Pustiirile Chinesilor.

După lupta dela Taku, oare s’a sfîrșit 
cu desastrul Chinesilor, a urmat dilele aces
tea o mare luptă de esterminare în Tien- 
Cin. Nu Boxerii, ci armata regulată chinesă 
a năvălit contra streinilor din acest oraș și 
a săvârșit un măcel înfriooșat asupra lor. 
Din Shanghai se telegrafâză, oă trupele 
Chinese dela Tien-Cin provăcjute cu tunuri 
moderne, au bombardat orașul timp de trei 
cțile. Chinesii au pustiiț prin incendiu in- 
tregă partea orașului locuită de streini, au 
prefăout în oenușă consulatul american și 
au săvârșit măceluri înfricoșate. Trupele 
europene, cari apărau orașul, n’au fost în 
stare să spargă rândurile chinese, oa să 
mârgă în ajutorul nenorociților și au fost 
chemați în grabă încă 2000 de soldați eu
ropeni, ca să fiă de ajutor. Vr’o 50 de sol
dați americani trimiși în ajutorul trupelor 
streine, au fost parte uciși, parte răniți.

*
Tot din Shanghai se telegrafâză, că 

în Vej-Haj-Vej Boxerii au pustiit prin in
cendiu aprope tâte stabilimentele străine.

O mare răsoolă a isbucnit și în pro
vincia Canton.

„Timesu din Londra face amintire des
pre un ordin al împărătesei din Peking, 
dat în Noemvrie anul treout, după-care 
toți vice-regii și oomandanții chinesi au 
fost îndrumați oa ori ce fel de invadare cu 
arma a puterilor străine să o oonsidere oa 
deolarare de răsboifl.

Acțiunea puterilor.

La Berlin situațiunea din China e 
considerată de forte gravă. Asta mai ales 
în urma împrejurării, că armata regulată 
ohinesă a pornit răsboiul contra puterilor 
europene fără a-l fi declarat înainte. O te
legramă din oapitala germană cjice, că nu 
se mai pote susțină ficțiunea, că Europa 
ar avă de a face numai cu Boxerii.

In fața acestei situațiunl, puterile se 
pregătesc la un mare răsboiu.

Din Boia a plecat alaltăerî vasul de

Hyde-Park-Corner drumul călăreților se în- 
cruoișâză ou acela al trăsurilor, unde șe- 
<jend pe scaune, se pote vede defilând tot 
ce regatele, unde ale Marei Britanii și Ir
landei, au mai distins ca nobleță, avuțiă, 
frumseță. E un adevărat etalaj de eleganță 
și de lux, agrementat de o ourteniă dis
cretă, binefăcătâre, care pare a fi înăsoută 
Englesilor din clasele mai înalte. Caut, 
fără s’o găsesc, neoioplita rigiditate bri
tanică, pe oare frivolele ilustrațiunl fran- 
țuzescl de decenii au popularisat’o.

Ceea-ce văd e contrarul. E armonia 
și libertatea nesilită a mișcărilor. înțelegi 
îndată, că te afli în țâra clasică a oulturei 
fisice, unde figurile pe bara-fixa sunt tot 
atât de aprețiate, ca figurile retorioe ale 
vre-unui orator imperialist.

Aurel Șuluț-Cărpenișanu. 

răsboiti austro-ungar „Maria Teresia“, care 
va sosi în timp de 40 de (fii0 la Taku. — 
Se trimit de asemenea corăbii nouă germane 
cu 1200 âmeni din contingentul de pe us- 
oat și din voluntari. — Italia va trimite 
năile pancerate „Vettor44, „Pizaniu, „Strom- 
boli“ și Vesuvio“ cu 1150 omeni și 20 tu
nuri. — Despre Busia se afirmă, că minis
tru de răsboiu Kuropatkin a ordonat tele
grafic mobilisarea tuturor regimentelor 
de vânători din Siberia. — Japonia a în
chiriat 15 corăbii de transport. Patru corăbii 
vor merge în China, 12 vor fi ținute gata. Cu 
totul Japonia a concentrat 22 de corăbii 
în Saseho. — Anglia a chemat sub arme 
1000 de matrozi în portul din „Ports-mouth“ 
și la Plymouth a fost espedat ordinul, ca 
artileria marină și infanteria să fiă gata 
de pleoare în tot momentul.

Introducerea artei tipografice 
în România.

Notițe istorice prelucrate după Dr. Gaster, 
Odobescu, Hașdeu, Xenopol și Cipariu, 

de Ioan Weis, tipograf-editor 
cu ocasiunea jubileului de 500 de ani al nascerei 

inventatorului Ioan Gutenberg
11 Iunie 1900.

In Museul Național din BucurescI se 
păstrâză două Evangheliare slavone tipărite 
pe pergament cu un lux deosebit. Ceea-ce 
le dă o importanță speoială este faptul, că 
au între ornamentele lor marca țărei Ro- 
mânescl: vulturele cu crucea în plisc și sunt 
tipărite „cu porunca lui î. Bassarab, marele 
voevod44 în anul 1514. Iată cum ni-le des
crie d. Odobescu, descoperitorul lor în mă
năstirea Bistrița.

„Unul e tipărit eu lux, pe 37 coli în 
8° de membrană velină (28 cent. înălțime 
și 20 cent, lățime). Frontispiciile decora
tive în capul fie-cărei Evanghelii, și iniția
lele ornate dela începutul capetelor sunt 
colorate tâte de mână cu aur, carmin și 
albastru, pe dâsupra cernelei negre cu care 
sunt imprimate aceste ornamente xilogra- 
fice. Pentru cărțile de preț și mai ales pen
tru cele bisericesci, se obiclnuia în vechime 
a se trage pe pergament asemenea esem- 
plare, pe cari apoi rubricatorii și minia- 
turiștii (rubricatores, miniatores), cu totul 
osebițl de tipografi le ornau eu colori și 
poleiell. Dâr un lucru mai de mirare într’a- 
câstă edițiă e, că mai multe din ornamen
tele formate prin împletecirea unor linii 
colorate pe un fond negru, portă la mijlo
cul motivului, într’un mic câmp de aur, 
vulturul cu o oruce mare în plisc, armele 
țărei Românescl.

„Caracterele netede și frumos desem
nate, de o formă mult mai elegantă decât 
a oelor ce se întrebuințâză astăzi îu tipo
grafiile slavone, sunt de mărimea a 20 punc
te, adecă corespund cu litere numite text 
în imprimeriile nostre...

„Celalt esemplar, tipărit numai cu 
negru roșu și (la inițiale) pe hârtiă grosă, 
e forte stricat44. (Revista Română 1861, p. 
815-816).

Xenopol, în istoria Românilor, vol.V 
pag. 189, cji°e : „Astfel încă pe timpul lui 
Mihnea Vodă cel Rău (1507 —1510) și pe 
acel al lui Neagoe Basarab (1512 — 1521) 
întâlnim în Muntenia o Liturgbiă și un Te
travanghel, tipărite cu o îngrijire și un lux 
deosebit. Ambele aceste tipărituri deși pârtă 
in caracterele, în cari sunt făcute, semnul 
învederat al originei v.enețiene, totuși par 
a fi fost tipărite în Muntenia de âre-oeîn- 
tr’o notiță pusă la sfîrșitul celei dintâib, a 
Liturghiei, se spune, că s’a săvârșit acâstă 
carte din porunca între Hristos Dumnecjeu 
bine credinciosului și de Dumnezeul păzi- 
tul și prea luminatul domnitor Ioan Mihnea 
marele Voevod a tâtă Țâra Românâscă și 
părților de peste Dunăre, fiiul marelui Vlad 
Voevod, în anul dintâifl al domniei sale, 
ostenindu-se și smeritul monah și preot 
Macarie în anul 7016, luna Noemvrie 1 cji; 
— âr un adaus la sfârșitul Tetravanghelu
lui arată, că „ou porunca domnului Io Ba
sarab, marele Voevod, eu întru Hristos rob 
preotul Macarie, am ostenit pentru acâsta 
și am săverșit cartea în an. 7020, luna Iunie 
25 <jileu.

Dâcă am fi să admitem opiniunea 

d -lui Odobescu și Xenopol, au fost tipărite 
aceste cărți, împreună cu o altă slavonă, în 
vremea lui Mihnea, chiar aci în țâră, și 
adecă în mănăstirea Govora, unde o sută 
și mai bine de ani mai târtjiu se înființeză 
întâia tipografia românâsoă.

Se pâte vedâ însă să fi fost tipărite 
tâte la Veneția, preoum s’au tipărit tot acolo 
și alte cărți din porunca domnitorilor Ro
mâni, ohiar cu ornamentele aprope analoge.

Mai trebue observau apoi pentru ur
mărirea celor dintâiQ tipărituri romane, 
că regăsim aceleași inițiale în cărțile tipă
rite de diaconul Coresi în Sas-Sebeș și în 
Brașov dela 1575—1585*)  și nu numai îu 
ele românesol, ci și în cele slavone, ceea 
ce merită a fi deslușit mai de aprope. Forma 
literilor variază, dâr în „Mineul44 slavon, 
tipărit de Coresi la 1590, pe care cred, că 
l’am regășit între oărțile Metropoliei din 
Târgoviște, ise asâmănă fârte mult cu cele 
din Veneția.

Neîndoios însă este și faptul, că se în- 
ființâză tipograția în mod definitiv în se- 
oolul XVII-lea, dovedit prin esistența căr
ților, ce au eșit din teascurile tipografice.

7 Va urma.)

ULTIME SUIRI.
Londra, 25 Iunie. Din Taku se 

anunță, că trupele rusescl și americane 
au încercat să ocupe Tien-Cin-xA, der 
au fost respinse.

Praga, 25 Iunie. — Un meeting 
la care au luat parte vr’o 50 mii 
Cehi a luat o resoluțiune în contra 
legilor de limbă declarând că, dâcă 
vor fi octroate, poporul cehie le va 
face resistența cea mai vehementă.

ăS 3 B<] St W EE
Se caută piele de om. Un anunț 

curios și unic în felul său publică socie
tatea bolnavilor din Hattowitz. Anume se 
caută omeni între etatea dela 21 — 26 ani, 
cari sunt aplecați, în schimbul unei remu
nerații corăspundătâre, a da din pielea lor 
de pe spate un petec, pentru a pute fi 
scăpat un serman bolnav. Nu demult din 
incidentul unei nenorooirl un muncitor cu 
numele Schikora, a căpătat rane grave prin 
arsură și medicii nu pot să facă să-i orâscă 
pelea la loc, astfel că nenorocitul nu pât© 
altcum scăpa de morte, deoât numai dâcă 
un om sănătos s’ar afla care să-i dea de 
pe spatele lui atâta piele, cât să-i acopere 
rana. Acest anunț deja a apărut de multe- 
orl, der până acum nimeni nu s’a aflat, ca 
în schimbul unor taleri să se lase a fi ju
puit de un petec de piele din spate.

*) Esistența tipografică în țera românescă 
se pâte vede și de acolo, că o mulțime de cunos
cători ai artei tipografice plecă din țera nostră pe 
la tipografiile înființate prin Transilvania. Așa se 
găsesce în registrele de socoteli ale Brașovului 
sub data 11 Iunie 1573 notat: „că a venit un popă 
dela Alexandru Vodă pentru tipografia și a fost 
ținut 4 dile pe cheltuela cetăței41. In 12 Dec. ace
lași an, se găsesce altă notiță: „că a venit diaco
nul Vlădicăi, care el însu-șl este tipograf, pentru 
un teasc.

Diaconul Coresi, meșterul traducător al 
acestui timp, al cărui nume trăda o origine ita
liană, s’au mai bine grecescă, se trăgea din insula 
Chios, unde se afla trăind pe la jumătatea seco
lului al XVI-lea. Mai mulțl membri ai acestei fa
milii se strămutase cu mult mai înainte în Mun
tenia, întru cât găsim un Coresi pisier de docu
mente pe la începutul secolului al XVI-lea și anu
me redactând un document al lui Moise Voevod 
din 1539 și trei ale lui Radu Vodă din 1536 și 
1538. (Columna lui Traian din 1877, pag. 571). 
Chiar de prin acest timp membrii familiei lui Co
resi, ce-i întâlnim în Muntenia, vor fi fost româ- 
nisațl deprindend între altele și limba oficială a țărei. 
.Alte Hrisâve ne arată pe mai mulțl Coresi ca bo
ieri, deci prin urmare ca întrațl pe deplin în cor
pul națiunei române. (Cipariu Arch. 1st. p. 102 
și 181).

In ce rudire va fi stat diaconul Coresi cu 
logofătul Coresi nu se pote hotărî. S’ar pute înse, 
că însu-șl acest logofăt Coresi, om cărturar al 
timpului, să fi purtat supranumele Diaconul, căci 
acest titlu al seu nu credem să fi însemnat o 
treptă bisericescă, întru cât îl aflăm și pe timpul 
lui loan Benkner și pe al lui luca Hirscher, după 
20 ani tot cu numele de Diacon. Decă ar fi fost 
în realitate Diacon la 1560, fiind om cu cunoscințe 
de carte, cum ar fi rămas el în aceeași calitate, 
căci la 1577 îl găsim în aceeași calitate, fără se fi 
înaintat în vre-o treptă bisericescă.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu “ 
diia Sărașov, 

se pot procura următorele cărți:

Scrieri istorice.
Memorii din 1849—49 de regre

tatul Vasthe Moldova», fost prefect al Legiu- 
nei III iu 1848—49. Istorisirile cuprinse în 
acesta carte sunt de cel mai mare interes 
istoric și național, sunt scrise într’o limbă, 
ușoră și plăcută. Prețul 50 cr. (cu posta 
55 cr.

„Povestea unei corone de oțelu, 
opul mult dorit și așteptat al d-nului G. 
Coșbuc, a apărut în editura librăriei G. 
Sfetea din Bucurescî și costă un leu și 50 
bani. E scrisă și acestă carte la înțelesul 
tuturor și este atât de interesantă, încât 
oine o ia în mână, nu se mai pote des
părți de ea. In istoria acesta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e provedută cu nu- 
mărose portrete și ilustrațiuni. Ea stă în 
legătură cu „Resboiul nostru pentru neatârnare 
scris tot de d-1 G-. Cosbuc, așa că cine și-a 
procurat pe acesta trebue se șl procure și 
„Pvoestea unei cortine de oțel*.  Sperăm, că 
fruntașii noștri, înțelegând importanța aces
tor scrieri, vor stărui din răsputeri a-le 
răspândi cât mai mult în popor. Se pot 
procura ambela cărți dela „Tipografia A. 
Mureșianu din Brașov11. „Râsboiul nostru 
pentru neatârnare11 coștă 50 cr. (cu posta 
55 cr.), „Povestea unei Corone de oțelu 
75 cr. (cu posta 80 cr.)

Din istoria lumii, „tălmăcită de 
preotul Constantin Morariu din cartea nem- 
țescă a D-rului Th. B. Weltar și întocmită 
pentru folosul poporului român din Buco
vina11, a apărut în editura „Deșteptării “ 
din Cernăuți: partea a doua. Ea este scrisă 
tot atât de bine și de ușor, ca și partea 
întâiîi, care a avut și la noi mare trecere 
mai ales printre popor. Prețul 50 cr. ("plus 
5 cr. porto.) — Cu același preț se mai pot 
căpăta dela Tipografia „A. Mureșianu11 și 
esemplare din partea întâiîi, adăugând și 
pentru acâsta 5 cr. porto.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere d&Silvestru Mol
dovan. Ou 9 ilustrațiuni și o schiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
seu, ca și cea dintâiîi. Recomandăm și acâstă 
carte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunoscă 
țâra și nemul lor. Prețul 1 fi. (cu posta 1 
fi. 5 cr).

„Pintea Viteziil*,  tradițiunt, le
gende și schițe istorice, de loan Pop-Re- 
teyanul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. In ea se cuprind forte inte
resante tradițiunl și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Românul in sat și la osteu 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Iieteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite
rature! române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 cr.

„ David A.lmășianu* , schițe biografice 
de Ioan Popea. Broșura acâsta, atât de bine 
scrisă, presentă și multe momente de în

semnătate istorică. Prețul 30 cr. (cu posta 
33 cr.)

„Țera nostru*.  Descrierea părților 
Ardealului dela Murtș spre miacjă-c]iși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atît de călduros 
aprețiată de întrega diaristică română. Cu 
deosebire din biblioteoile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fi. (cu posta 
1 fi. 10 cr).

„Colonel David baron Urs de Mar
yina la Solferino și Dissa“, interesanta 
și eminenta conferență, ce a ținut’o d-nul 
colonel c. și r. Francisc Rieger anul trecut 
în reuniunile militare dela Brașov și Sibiiu. 
Broșura conține și două portrete bine reu
șite ale baronului Urs, unul din anii de 
mai înainte, când încă era major, er altul 
din timpul mai recent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (plus 
3 cr. porto.)

Cupsail Sa bursa dâra Vâetsa.
Din 23 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4%........................ 115.50
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.10
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/ 2°/o . 120.50
Impr. căii. fer. ung. în argint. 4l/2°/0 98.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.80
Bonuri rurale ungare 4% .... 91.—
Bonuri rurale croate-slavone . . . 9'2.50
Impr. ung. cu premii........................158.50
LosurIpentru reg. Tisei și Seghedin . 139.—
Renta de argint austr..............................97.90
Renta de hârtie austr.............................. 97.45
Renta de aur austr................................. 115.60
LosurI din 1860..................................... 134.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.41
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 715.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 693.—
Napoleondorl.......................................... 19.31
Mărci imperiale.....................................118.65
London vista........................................ 242.30
Paris vista................................................96.50
Rente de corone austr. 4°/0 . ■ • 97.65
Note italiene...........................................90.75

CupsuB pieței Brașov.
Din 25 Iunie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble Rusescl Cump. ; 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

19.04 Vând. 19.08
18.90 Vând. 18.96
19.20 Vând. 19.30
11.30 Vând. 11.40

127.— Vând. —.—
. 58.50 Vând. —.—

10.7e Vând. —.—
100.— Vând. 101.-

Proprietar: Dr. Aurei ftfareșitMU. 
Redactor responsabil: Sregoriu Maior.
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D?. lomta I;
specialist pentru morburile interne. 

Karlsbad, Alte Wiese „Strauss“.
ConsultațiunI din 1 Maiîi — 15 Octomvre.

S*.  4212-1900.
likvi.

Arverâsi hîrdetmenyl kivonat.
A brassbi kir. torvenyszek, mint tlknyvi hatdsâg, kdzhirrâ teszi, 

hcgy „Paraimonia“ torcsvâri takarbk- ea hitelintezet vegrehajtatdnak 
Ungur A. (Alexandru) Juon 6s târsai 6-tohâni lakosok vegrehajtâst szeu- 
vedOk elleni 90 frt. tfike-koveteles es jârulâkai irânti vegrehajtâsi; iigye- 
ben a brassdi kir. torvenyszdk (a zernesti kir. jârâsbirâsâg) teruietân 
Iev6 az 6-tohâni 1264. sz. țjkvben A f alatt foglalt 30, 31 hrsz. iDgat- 
lanra 237 korona 60 filben, az 6-tohânyi 1697 sz. tljkvben A f alatt 
foglalt 349 es 350 hrsz. ingatlanra a C/l alatt Mitarca Anna szul. Boita 
javâra, Mitarca Nicolae Juon es ueje Ungur Ludovica jutalekâra beke- 
belezett biet hoasziglaui haszonelvezeti jog 6rintetlen hagyâsâval 288 
koroDa 20 filerben ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârverest 
elrendelte, 63 hogy a fennebb megjeldlt ingatlanok az 5900. evi julius 
ho 24-ik napjăn d. e. 9 orakor O-Tohân kozseg hâzâuâl megtartando nyil- 
vânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron albi ia eladatni fognak.

Arverezni szâudâkozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ăt 
keszpbnzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 §-ban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881 evi november h6 1-en 3333 sz. alatt kelt igazsâg- 
figjminiszteri rendelet 8 § âban kijeldlt bvadekkepes ârtbkpapirbau a 
hikiiidott kezehez letermi, avagy az 1881. LX. t- cz. 170 §. ertelmebeu 
t bânatpenzuek a birâsâgnâl eloleges eihelyezâserOl kiâllitott szabâly- 
tzerii eliemervenyt âtszolgâltatni.

Bras s 6, 1900 evi mâjus ho 10-en.
A kir. torvenyszek, mint tlkvs hatcsăg. 998.1—1
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Șefaiiuibare de local
Subscrisul am ondre a aduce la cunoscința On. 

mușterii, că cu începerea dela I Iulie n a. c. sma voâ&s 
strâmba renumita mea 

brutăriă de pâne și frauselăriă 
din localul de până acuma Strada măcelarilor nr. 7, 
(Curtea poliției), în brutăria mea proprie, arangiată 
după sistemul cel mai nou, m Strarfa j^țeă nr. 3» 
(colțul vis-â-via de Schwarzburg) și tot-odată pentru 
comoditatea mușteriilor w® (ieschsdle o fiâr s?ă în 
casa iui Kleverkaus Strada Hirscher nr. S (din jos de 
succesorii lui Miiller.)

In firma speranță, că onor, mușterii me vor ono
ra cu încrederea, ce mi au arătat până acuma și în 
localurile cele noue, asigur, că me voitt sili, ca și mai 
depaite să corespund cerințelor D lor, cu un serviciu 
forte culant și marfă bună și fină.

Cr totă stima

WILHELM SCHMIDT’S.
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Wilhelm Schmidt’s Filiala, Slrafla ffilSCta Hr. 6.
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Prețul abonamentului este: 
Pesta Austa-Ungaria: 

trei luni. .
șese luni.
un an ...

Ponta Bomânia. și străinătate: 
trei luni.....................................................
șese luni . ...........................
un an ... ......................

3
6

12

ti. 
fi.
fi.

AboMi&oato k
Pentru Ausiro-Ungaria:

Pe an . . . .
Pe șese luni . 
Pe' '

a

i

io
20
40

fr.
fr.
fr. g

ta

2
1

ii. -
11. -

50 cr.trei luni ..........
Pentru România și străinătate:

......... 8

.......................  4
................................ ..... . 2 franci.
se fac mai ușor și mai repede

an .
șese luni 
trei luni

franci,
franci.

prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele 
imdaie poștale.

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

Admmistrațiimea „taetd Trsmsitamsta

M. 
X
X 
M
X
X 
X 
X 
M 
M 
X 
X 
X

----------------------------------------------------- s----------------------
. < „Gazeta Transilvaniei“ g numărul âlO HL se vinde 

la librăria Nic. JL C-wreu și la Eremias Nepoții.
Tipogiafîa A. Mureșianu, Brașov.


