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Nists’mțele federaliste.
Liniștea, ce a urmat după în

chiderea sesiunii parlamentului aus
triac este întreruptă acum de miș
carea, ce s’a pornit în sînul popo
rului ceh pentru a protesta contra 
măsurilor eventuale, ce are de cuget 
a le lua guvernul central în ces- 
tiunea limbilor fără consimțământul 
Cehilor, cu ajutorul §-lui 14.

Acâstă mișcare a fost inaugu
rată de marele meeting de protes
tare, ce s’a ținut aprope de Mun
ch engrătz și la care au luat parte 
vre-o 50,000 de Cehi. E semnificativ, 
că în acest meeting au emulat între 
sine vorbitorii tuturor partidelor, 
pledând pentru o resoluțiune în 
contra proiectelor de lege relative 
la dreptul de limbă în țările boeme 
și accentuând, că în cas, când gu
vernul ar voi să le octroeze, poporul 
cehie va face cea mai energică re- 
sistență.

O astfel de resistență a fost 
pus’o în vedere conducătorul ceh 
Pacak, când în convorbirea sa cu 
monarchul i-a adresat rugarea, să 
nu lase ca legile de limbă proiectate 
de guvern se fiă impuse cu între
buințarea §-lui 14 al constituțiunii. 
Meetingu) amintit dovedesce, că în 
adevăr Cehii sunt deciși a se opune 
din răsputeri ori cărei încercări din 
partea guvernului de a paralisa de
plina realisare a postulatelor lor.

S’a (jis; că Cehilor nu le este 
numai de a-și vedâ garantat dreptul 
lor de limbă, ci mai mult de a-se 
folosi de ocasiune pentru a face să 
învingă aspirațiunile lor de drept 
public, acele aspirațiuni, pe cari erau 
p’aci să le vadă realisate în era mi- 
nisteriului Hohenwart, decă nu ar fi 
succes contrarilor acestui guvern să 
pună capăt esperimsntelor sale fe
deraliste. Și acesta, după cum stau 
lucrurile, nu este o presupunere ne
băgată. Se pare, că s’a lățit în po
porul ceh convingerea, ceseesprimă 
în cuvintele: acum ori nicl-odată. 
Dfică nu vor reuși acum în mijlocul 
încurcăturilor actuale, a face un pas 
înainte pentru realisarea programu
lui lor federalist, ei se tem, că în 
viitor acesta le va fi mult mai greu, 
decă nu chiar imposibil.

In nisuințele aceste Cehii sunt 
sprijiniți în mod însemnat de aris
tocrația boemă și în parte ideile fe
deraliste au aderenți, deși în mod 
mai restrîns, și între clericalii ger
mani și în partidul creștin socialist, 
care domineză ac|i în Viena.

De ani de cțile se discută în 
pressa contrară centralismului ger
man cestiunea revisuirei constituțiu- 
nei austriaco în sensul de a lărgi 
drepturile autonome ale țărilor aus- 
triace și a mări prerogativele diete
lor provinciale. Acțiunea de după 
culise este și astăcj! îndreptată spre 
ținta aefista. O astfel de revisuire 
însă ar însemna în realitate nici 
mai mult, nici mai puțin decât delă- 
turarea constituțiunei actuale cen
traliste și înlocuirea ei prin alta mai 
federalistă. Urmarea ar fi că s’ar 

sgudui din fundament, și instituțiu- 
nile actuale dualistice.

Prin stările ce le-au produs obs- 
trucțiunea cehică în Austria este 
der periclitat din ce în ce mai mult 
dualismul. Și ori cât de mare ar fi 
liniștea, cu care pare a urmări gu
vernul unguresc mersul evenimen
telor în Austria, ea nu este de fapt 
decât o mascare slabă a marei în
grijiri, de care este stăpânit.

Situațiunea e chiar mult mai 
critică, decât îșl pot da sfimă de ea 
cei ce stau a<ji în fruntea afacerilor 
statului. Cu tfite acestea ei nu în
treprind nimic pentru a consolida 
stările dinăuntru în fața penculului 
și furtunelor amenințătfire.

Nimeni nu se gândesce serios 
la o împăcare dreptă apopfirelorce 
compun statul, ci sistemul asupritor 
șovinist se continuă, prigonirile sunt 
în flore, ca și când nimic nu l’ar 
pută amenința în viitor.

Precesd din Deva.
(Telegr. „Gaz. Trans.11}

Deva, 26 Iunie. — Procesul in
tentat celor trei universitari români 
din Clușiu, pentru cununile depuse 
și vorbirile ținute la mormântul lui 
Avram lancu și reînoit în a doua 
instanță, s’a început ac|I la firele 8 di- 
minâța.

A asistat la pertractare un nu
meros public, Români și streini, o 
cunună frumosă de dame din Deva, 
Orăștiă etc. A fost de față și o de
putăția a Moților din Vidra de jos 
și de sus; present era și nepotul lui 
lancu, deputățiile universitarilor ro
mân! din Clușiu și din Pesta, apoi 
preoțime și popor.

Pertractarea de aeji a fost scurtă. 
Procurorul, pe lângă o motivare de
tailată, cere nimicirea întregului pro
ces și intentarea unui nou proces 
de agitațiune contra lui Ion Șcurtu 
și George NovacovicI pentru vorbi
rile ținute la mormântul lui lancu.

Tribunalul decide nimicirea pro- 
cederei de pănă acum și transpune 
actele judelui instructor pentru noul 
proces. Cununa r emane confiscată cu 
tot protestul ridicat de cătră apă
rători.

Tinerilor acusațl li-s’a făcut o 
manifestațiune din partea damelor 
române și a Moților. Ei au fost în
tâmpinați cu o ploiă de flori, cu dis
cursuri și „Deșteptă-te Române41.

Din Bucovina. „Deșteptarea*  din 
Cernăuți scrie: „înainte de vr’o câte-va 
cfile Rușii (Rutenii) nesățioși și alintații de 
guvern au făcut o mare adunătură la Cer
năuți. Au strîns cu felurite momeli și ță
rani din sate, cari pănă nu de mult au 
fost curat românesci și cari și adl mai păs- 
trâză amintirea de ceea-oe au fost. Depu
tății rusesc! Smal-Stocki și Pîhuleak îșl 
rupeau gurile bârfind asupra nostră a Ro
mânilor, și resvrătind pe veneticii desculți, 
cari ascultau cu gurile căscate. Mari pla
nuri negre și răutăcios© s’au pus la cale, 
în acesta adunătură : tote cu scopul, ca se 

' stîrpâscă cât mai curând de pe acest stră- 

moșeso pământ nația nostră românâscă și 
să puie stăpâni pe litvele rueesci venite de 
eri sâu alaltăieri din G-aliția. Deputatul 
rusesc Stocki a învățat pe cei adunați să 
fl>că o poftire, ca sâ li-se deschidă un nou 
gimnasiu rusesc. Ei vor face o scrisore că
tră presidentul Bourguignon, sciind, că 
dumnealui e un prietin și frate de cruce al 
nâmului rusesc. Audi pozna, gimnasiu ru
sesc ne mai trebuie pe aici. Pare-că sun
tem în Glaliția! Da de gimnasiul pe care 
îl cer Câmpulungenii de atâta amar de 
timp, de ce nu-și aduc aminte domnii dela 
căpitănia din Câmpulung și d-1 president 
din Cernăuți? Și acu să se facă luntre și 
punte pentru un gimnasiu rusesc, ca să 
mai sporescă Rușii în Bucovina și să ne 
facă moscali pe toți44....

— Mai adaugem, că „Deșteptarea*  
dela 24 Iunie a fost confiscată din pricina 
unui articul, în oare se aprecia obstrucțiu- 
nea Cehilor, făcând asămănare între lupta 
Cehilor și lupta depntaților români din 
Bucovina.

Partida poporală și socialiștii. 
Semn, că se apropie nouele alegeri dietale, 
„Kel. Ert.“ scrie, că „partida poporală14 a 
adresat un rescript oficios cătră conducerea 
partidei social-democrate, în care invită pe 
sooialiști să se alăture la partida poporală, 
pentru-că „alianța acesta ar representa o 
putere, care va mijloci la viitorele alegeri 
dietale introducerea socialiștilor în parla
ment44. La acest apel vor răspunde socia
liștii cât de curând.

Congres mohamedan în Buda
pesta. Cetim în foile ungurescl, că Moha- 
medanii din Bosnia și Herțegovina au decis 
să țină un congres în Budapesta, în care 
să fiă representate cercurile : Serajevo, Mos
tar, Travnic și alte cercuri.

Protestarea Cehilor. In Boemia s’a 
început serios lupta Cehilor în contra oo- 
troării legii pentru regularea dreptului lim
bilor. După cum am semnalat eri, în Miln- 
chengrătz s’a ținut Duminecă o adunare 
forte numărosă, participând la vr’o 50,000 
de 6mem. Adunarea a votat unanim un pro
iect de resoluțiune contra proieotelor de 
limbă și a pus în vedere resistență cea mai 
vehementă, dâcă guvernul le va octroa. Adu
narea a deours liniștit și solemnei. — Un 
alt meeting de protestare era să se țină în 
Briix, însă căpitănia districtului l’a aprit.

Despre un moment forte caracteristic 
al luptei de limbă, se anunță din Praga. 
De câte-va (jfi0 locotenența din Boemia fo
losesc© sigil nou, pe care inscripția: „7c. k 
Statthalterei jur das Konigreich Băhmen*  stă 
și în limba cehă. In districtele ourat ger
mane se folosesce sigilul esclusiv german 
de pănă acum.

Noul cabinet italian. Regele Um
berto a aprobat următorea listă a noului 
cabinet: Președinte și interne Saracco; es- 
terne Visconti-Venosta1, justițiă G ian tur co, 
visteriă și finanțe Chimirri ; lucrări publice 
Branșa1, culte și instrucțiune publică Gallo; 
răsboifl generalul di San Martino ; marină 
Meria; agricultură Garcano, postă și tele
graf Fascolato. — Noii miniștri au depus eri 
jurământul.

Luptă pentru plapomă.
Așa caraoterisâză una din foile ungu- 

resoi duelul de vorbe, ce s’a pornit în ul
timul timp între corifeii- partidei dela gu
vern. Pricină la cârtă a dat cunoscutul dis
curs al baronului Banffy, ținut laaduDarea 
protestanților unguri din Olușifi, car© a fă
cut atâta sânge rău la o parte din Ma
ghiari, ba chiar și în sînul oelor din par
tida guvernului.

După discursul dela Clușiii a urmat 
discursul contelui Stefan Tisza la Oradea- 
mare și bine seim, că unele părți din vor
birea lui Tisza au nemulțămit adânc pe oei 
din fracțiunea apponyistă, er acestei ne
mulțumiri i-a dat espresiune contele Ap- 
ponyi printr’un articul publicat în „B. H44. 
După Apponyi nemulțămit s’a declarat și 
un alt corifeu, Horanszky, er acum vine un 
„fost ministru14 și sub titlul „Critica situa- 
țiunei44 publică în aceeași fâiă un artioul, 
care a atras atențiunea cerourilor politioe 
din Budapesta. „Fostul ministru44 (se pre
supune, că ar fi Wekerle) par’ că ar voi să 
repareze ceva din impresia penibilă, ce a 
produs’o la tiszaiștl articulul „prinoipiar44 
al lui Apponyi, care oombătea pe contele 
Tisza cu „franoheță44. Drept aoeea el sus
ține, că Tisza a luat pe față posițiă pen
tru Szell și a desaprobat politica lui Banffy 
— âr de aici trage consecența, că „oontele 
Tisza a rupt’o ou br. Banffy și prin poli
tica lui aplicată în praxă, s’a alăturat la 
aceia, cari fac politică (de naționalitate și 
confesională) după alt sistem și după alte 
concepte*.  Anticipând constatarea acâsta, 
„fostul ministru44 merge mai departe și, 
contra părerei contelui Tisza, susține cate
goric, oă s’a întâmplat o „schimbare de 
sistem44.

Interesant e, că „fostul ministru44 îșl 
dă tdtă silința să arete, că partida dela 
putere trebue să rămână întregă-întreguță, 
solidară și concentrată în fața problemelor 
viitâre; par’ că s’ar teme de-o ruptură, în 
oare cas aspirațiunile ei ar fi periclitate 
serios și domnirea arbitrară i-s’ar știrbi 
grozav. Nu mai puțin interesant este, că 
a aflat de bine „fostul minișțru44 să dea 
„partidei poporale14 un gbiold, eficend: „Nu 
pote veni la guvern o partidă, al cărei scop 
este a erigia în factor suprem palatul și 
biserica44 etc.

Vedem dâr, că deși dieta s’a amânat 
și cu tote-oă ar fi ceva fireso se urmeze 
un „reflux14, a urmat dimpotrivă un „flux14 
politic, seu mai biae efi3 ua joc de valuri, 
care lasă a-se presupune, că în adâncul 
oceanului fierbe și clocote ceva. Altă-dată 
vacanța de vară a dietei se petrecea mai 
în liniște și cel mult dâcă politicianii și 
deputății unguri pușoau cu alioe. De rân
dul acesta însă îi vedem punând în miș
care bateriile grele și glănțele dum-dum. 
Nu-i modru să nu se petrâoă ceva pe după 
culise, căci atmosfera, ce încunjură pe cei 
din „marele partid44, prea mirosă a lupte 
esacerbate pentru — plapomă.

Resboiu în China.
După ultimele soiri, situația îu 

Tien-Cin e aprope desperată pentru 
Europeni. Orașul e încunjurat de 
tote părțile de trupe Chinese, dinain
tea cărora trupele rusescl și ameri
cane trimise din Taku, au fost silite 
se se retragă. Orașul Tien-Oin e ase
diat de Ohinesi cu 50 de tunuri sub 
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■conducerea principelui Tuan, preșe
dintele clungli-jamen-ului.

Reproducem mai jos în estras 
un comunicat al foiei oficiale ru
sesc!, care (fic6 între altele, că pu
terile europene stau față ’n fată nu
mai cu Boxerii. Din cele ce se pe
trec la Tien-Cin însă apare evident, 
că Europa stă față nu numai cu 
Boxerii, dâr cu China oficială și cu 
tot ce este chines.

Despre impresurarea Tien-Cin-ulm 
a sosit următdrea telegramă:

Shanghai, 23 Iunie. Consulul amerioan 
a primit din Taku telegrama următore ou 
data de 22 Iunie : Rușii și Americanii, cart 
în 21 1. o. au înoeroat să libereze Tien-Cm-u}, 
au fost siliți să se retragă. Probabil, că 
Vineri, după sosirea trupelor ajutătore, ata
cul se va reînoi. Joi a deraiat un tren pan- 
cerat. Vice-regele din Nanking telegrafeză, 
că în 20 Iunie ambasadele erau în sigu
ranță.

*
„Jurnalul Oficial*  din Petersburg pu

blică un comunicat că după sosirea
primelor scirl îngrijitâre din China, guver
nul rusesc a cerut, prin represeutantul său 
la Peking, ca autoritățile chinezesol să ia 
măsuri energice pentru a restabili ordinea. 
Ministrul afacerilor străine a dat în același 
timp ordin ministrului rusesc la Peking să 
atragă atențiunea Tsung-li-Yamen-ului asu
pra urmăririlor primejdiose, ce ar putâavâ 
ura Chinesilor în contra străinilor și se 
facă guvernul chinezesc răspunzător de dis- 
ordine. Din nenorocire, indolența autorită
ților provinoiale a fost considerată de in
surgenți oa o înourajare pentru dânșii. In
surgenții se mai buourau și de simpatia 
trupelor guvernului. Insurecțiunea n’a fă
cut decât să se întindă, și concesiunile ru- 
sescl dela nordul Chinei au fost serios ame
nințate. Prin urmare, măsuri seriose din 
partea Rusiei erau necesare.

Comunicatul adaugă, că trupele ru- 
sescl nu urmăresc niol un scop ostil Chinei; 
presența lor într’un stat amic nu pote, din 
contră, față cu împrejurările îngrijitore ac
tuale, decât să aducă servicii însemnate gu
vernului chinezeso, în lupta lui în contra 
insurgenților, și să grăbâscă restabilirea 
ordinei. *

Din Paris se telegrafeză, că se face 
un schim neîntrerupt de corespondență în
tre oabinetele marilor puteri, deore-ce si
tuația în China se agraveză. S’a constatat, 
că armata ohinesă este pregătită de răsboiîi 
și înarmată mai mult decât se credea. Ea 
posede numărose tunuri perfecționate și e 
hotărîtă a-se lupta. Forțele europene sunt 
nesuficiente și se orede, că ele sunt împre
surate.

E temere de desastre.
piarul „Temps" propune o acțiune 

energioă din partea tuturor puterilor și 
cere grabnica liberare a orașului Tien-Tsin 
și ocuparea Pekingului.

țiiarul „Debats" spune, că împărțirea 
Chinei s’ar putea impune în împrejurările 
actuale. *

„Westminster Gazette*,*  într’un articol 
asupra armatei Chinese, dice, că forța cea 
mai considerabilă, pe care Chinesii o pot 
pune un campaniă în contra trupelor inter
naționale, e cea comandată de câțl-va ani, 
de generalul Yuan-Shi-Kai și care e în 
garnisâna la Hsiao-Chau.

Acest c}iar cităză apoi pasagii dintr’o 
carte publioată de lord Charles Beresford, 
după oălătoria sa în Extremul-Orient.

Lordul Beresford, care a inspectat 
acestă armată, Zice, că ea se compune din 
7.400 omeni.

Infanteria e armată cu pusei Mauser. 
Ea are baterii de artileriă de câte șâse tu
nuri de diferite calibrurl, aruucând proeo- 
tile dela una pănă la șâse livre.

Cavaleria e armată ou lănol, cu pusei 
Mauser speciale și Mauser de jnfanteriă.

Lordul Charles Beresford, care a vă- 
Zut manevrând acâstă armată declară, că 
omenii lucrâză forte bine și că disciplina 
lor e escelentă.

SOIRILE DILEL
1

— 13 (26) Iunie.

f Teodor Pap. AstăZl primirăm din 
Baia-de-Oriș următorul anunț funebru :

Teodor JPap advooat în Baia-de-Criș, 
membru al Asociațiunei transilvane, al So- 
oietății pentru fond de Qeatru Român, al 
representanței comunale din Baia de Criș, 
al comitatului Hunedorei și al gimnastului 
gr. or. român din Brad, a sinodului archi- 
diecesan; vechiul și neînfrântul luptător 
național șl-a dat nobilul său suflet în mâ- 
nile Creatorului Sâmbătă în 10 (23) Iunie 
1900 la orele 1 din Zi 'în etate de 67 ani 
în Baia-de Criș. Scumpele rămășițe se vor 
așeZa spre veclnioă odihnă în eimiteriul 
gr. or. român din Cebea la 12 (25) Iunie 
1900 orele 2 din Zi- Fiă-i țărâna ușâră și 
memoria binecuvântată! —Vasilie Damian, 
protopresviter.

Advooatul Teodor Pap, cum arată și 
anunciul de mai sus, a fost unul din vechii 
luptători naționali în fostul comitat al Za- 
randului, cari au binemeritat pentru po
porul român. El a luat parte la tote miș
cările naționale și culturale, este unul din 
fundatorii gimnasiului din Brad și pănă în 
timpul din urmă interesul său pentru oau- 
sele naționale, șoolare și bisericescl a ră
mas viu și s’a manifestat prin multe fapte 
bune. In procesul intentat celor trei uni
versitari români în afacerea Iancu, care 
proces în urma Bpelațiunii făcute și con
form nouei prooedurl penale se petractăză 
aZl din nou la Deva, Teodor Pap a fost 
unul dintre apărători și s’a distins prin 
modul cum a soiut să combată argumentele 
șubrede ale aeusatorului public.

Parastasul dela Metropolia din Bu- 
ourescl pentru odihna sufletului Principesei 
Iosefina de Hohenzollern s’a săvârșit ou 
mare solemnitate. Regina și Principesa 
Maria au asistat luând loo în stânga lângă 
catapitâsmă, unde se aflau deja micii Prin
cipi Carol și Elisabeta îmbrăcațl în alb. 
îndărătul Reginei luară loo domnele de 
ondre și soțiile miniștrilor. La sosirea Maj. 
Sale corul, compus din artiști ai teatrului 
Național sub conducerea lui E. Wachmann, 
a intonat un „Aleluia". Serviciul religios 
a fost ofioiat de Metropolitul Primat in- 
cunjurat de înaltul cler. Miniștrii, corpul 
diplomatic, înalții demnitari, și tote somi
tățile și notabilitățile oivile și militare din 
capitală, parte mare cu soțiile lor, au fost 
de față la parastas. Cu două ore mai nainte 
s’a ținut un Requiem la oatedrala oatolioă 
Sf. Iosif, la care a asistat asemenea Regina 
și Prinoipesa Maria, însă fără mioii Prin
cipi. Intrega catedrală era oernită, păreții, 
altarele, amvonul și tote bănoile erau îm- 
brăoate ou postav negru, âr în mijlocul 
catedralei era așeZat un mare catafalc, de
asupra căruia se afla o corână regală și o 
cruce de aur. Catafalcul dispărea sub imense 
și numărdse plante, printre cari ardeau 
sute de luminări. Regina și Principesa luară 
loc lângă altarul cel mare. Archiepiscopul, 
Monseniorul Hornstein, a celebrat încun- 
jurat de număroșl preoți. Răspunsurile au 
fost date de oorul așeZat lângă orgă. După 
Requiem, Monseniorul Hornstein a ținut 
un discurs funebru, amintind calitățile cele 
mari ale Prinoipesei mame. Aprâpe aceeași 
lume alâsă a asistat și la parastasul din 
biserioa catolică.

Furtuni cu grindină. Furtuna de 
Sâmbăta trecută a bântuit și în jurul Si- 
biiulni, oăZend și în părțile acelea o grin
dină de mărimea ouelor de găină, ba încă 
și mai mare. Cu mare furiă s’a descărcat 
asupra comunelor ReșinarI și Cisnădiă. Se
mănăturile și fenațele au fost total nimicite. 
In comuna Cisnădiă viforul a fost atât de 
puternic, încât a smuls din rădăcini arbori, 
âr grindina a uois un copil. Un soldat, 
care a fost ajuns de furtună pe drum în 
mergerea lui oătră casă, a fost lovit după 
oap de-o bucată de ghiață așa de puternic, 
înoât gâtul și ceafa i-s’au umflat oât o do
niță. La mai mulțl dmenl li-a spart ca
petele.

Nonă profesoră. D-șdra Adela Trif, 
fiica profesorului preparandial în pensiune 

Gavriil Trif, a făcut săptămâna trecură la 
preparandia din Budapesta esamenul de 
cnalificațiune pentru șcâlele civile superiâre 
cu suooes eminent.

Jubileul „Societății Geografice Ro
mâne11. Joi la 15 (28) Iunie la ora lO1^ 
diminâța Societatea Geografică Română va 
țină în sala Senatului din Buourescl o șe
dință extra-ordinară pentru serbarea jubileului 
de 25 ani a esistenței sale. Aoâstă ședință 
va fi presidată de Majestatea sa Regele și 
de Alteța Sa Regală principele moștenitor. 
Programul sărbării: 1. Cuvânt rostit de 
M. S. Regele; 2. Răspunsul d-lui vioe-pre- 
ședinte general G. Mânu; 3. Conferința 
d-lui general C. I. Brătianu despre „Harta 
țării după 25 ani" ; 4. Conferința d-lui ex
plorator Emil G. Raooviță; „Asupra espe- 
diției antarctice belgiano" (Cu proiecțiunl 
eleotrice). Distribuirea medaliei comemora
tive și a buletinului (numărul jubilar) d-lor 
membrii.

Convențiunea pentru pescuit din 
România și Rusia a fost înoheiată. Membri 
comisiunei ruso-române au subscris, cum 
să anunță din Odessa, proieotul de con- 
vențiune pentru pesouit în brațul Chiliei. 
Durata oonvențiunei este prevăZută pentru 
cinci ani.

Vacanța deputaților. O foia a mun
citorilor, redaotată în Budapesta, vorbind 
despre vacanța deputaților face câte-va 
observări caracteristice. Vacanța deputaților, 
Zice, șl-a luat începutul în 19 Iunie n. o. 
și va dura pănă la 7 Octomvre n. inclusiv, 
ceea-oe face tocmai 111 Zh0- Intr’adevăr, 
lungă vacanță! Se ’nțelege, că și în acest 
timp diurnele se plătesc regulat. Dâcă so
cotim vacanțele deputaților dela sărbătorile 
Crăoiunului, a Pascilor și celelalte Dumi
neci și sărbători în timp de 5 luni, cât 
ține sesonul de lucru al camerei, putem 
Zice, oă ei lucră în total 150 Z'l0- Der 
acâsta nu-i tot-dâuna așa. E sciut, că în 
general dintre deputațl cam numai a patra 
parte se presentă la ședințe, pe când cei
lalți, trei din patru părți, fericesc țâra prin 
alte locuri. Ținând sâmă de asta, resultă 
așa-dâr, că fiă-care deputat ia parte apro
ximativ la 40 de ședințe pe an, ceea-ce la 
Zi face 3 ore de muncă, âr pe an 120 ore. 
Pentru aceste 120 âre de lucru fiă-care 
deputat primesce 6000 oorâne salar, oeea ce 
se vine pe oră 50 cor. Dăcă cugetăm, că 
d-nii deputațl pentru o așa muncă, — care 
de-altmintrelea pentru cei mai mulțl nu e 
în adevăr muncă, căci ei numai votâză, — 
primesc sume atât de frumose, apoi nu-i 
mirare, oă cu ocasiunea alegerilor mișcă 
tâte petrile, ca să ajungă deputațl.

Grevă. In Budapesta s’au pus în 
grevă conducătorii și mașiniștii dela tramvai. 
Numărul greviștilor trece peste 1000. Di
recțiunea societății tramvaiului a luat însă 
măsuri, ca oiroulația totuși să nu înceteze, 
escepționând două linii, pe cari comunicația 
a fost sistată. Causa grevei este, că numiții 
împiegațl pretind plăți mai mari, âr direc
țiunea le refusă.

Ce face beția. Papucarul Aron Ciszar 
din Chezdi-Oșorheiă e om, căruia ’i place 
mult sticluța. Intr’una din nopțile trecute 
s’a dus aoasă mort de beat și a înoeput să 
ia la bătăi pe nenorocita-i nevastă, care 
multe neajunsuri și supărări a suferit 
în urma patimei bărbatului său. La urmă, 
ce gândi biata nevastă? S’a decis, în 
desperarea ei, să comită o faptă înfioră- 
târe. A lăsat pe bărbatul său să adârmă 
bine, apoi s’a sculat și a îmbrăcat cei patru 
copii și s’a dus cu ei la O>'oszfalu. Ajunsă 
la zăgazul morii de acolo, mai întâii! șl-a 
sugrumat copiii, apoi i-a aruncat în apa 
Casonului, pe urmă s’a aruncat și ea în 
apă. Nisce calfe de morari au văZut’o 
și au soos’o încă viie din apă, er după-oe 
apa s’a scurs tâtă din jilip, s’au aflat și 
cei patru copii. Uoigașa mamă a fost 
arestată. — Etă ce rele și fapte grozave 
pâte să nască alcoolismul.

O doiună ucisă în tren. Se anunță 
din Craoovia, oă o domnă fârte bătrână de 
acolo, numită Volodkowitz, a fost asasinată 

prin lovituri de cuțit într’un tren aprope 
de Odesa, în Rusia, unde se dusese pen- 
tru-oa să înoaseze suma de 40 mii de franol. 
Uoigașul a jefuit’o apoi de acâstă sumă. 
Asasinata era socra oelebrului romancier 
Sinkiewitz,

Concert. Musica orășenâscă va con
certa Vineri după prând la 5 ore pe pro
menada de sus, la reservoar.

Societatea „Andreiu Șaguna“.
Primim din Sibiiu raportul comitetu

lui societății de lectură „Andreii! Șaguna" 
despre activitatea sa în anul 1899—1900. 
Lipsa de spațiu ne împedecă a publica în 
întregime acest raport bine redactat; de 
aoeea ne mărginim a reasuma numai cu
prinsul lui:

Președinte al societății a fost în cur
sul anului d-1 profesor sem. Dem. Comșa, 
er vice președinte d-1 Const. Flămând, cle
ric an. III. S’au ținut cu totul 21 ședințe, 
dintre acestea 14 ordinare și 5 estraordi- 
nare, cari au fost ocupate cu afaceri lite
rare și administrative. Afară de acestea, 
s’a ținut o ședință publică în amintirea me
moriei metropolitului Andreii!, patronul so
cietății, care a constat din: cuvânt ooasio- 
nal, disertaținne, declamațiunl, oântărl și 
producțiune de orchestră.

Numărul membrilor a fost 21 fundatori, 
9 onorari și 212 ordinari (mai mulțl cu 18 
ca anul treout).

In ședințele societății s’au discutat 9 
luorărl în prosă, 10 poesii, dintre cari au 
fost presentate 3 de clericul de a. III Const. 
Flămând, âr câte una: Z. Popoviol, G. 
Petruica, Nic. Sandru, II. Gontea, Seb. Stan
ca, Eug. Popesou. De Sebast. Stanca, 5 
poesii și unele traduceri după Heine; de 
I. Băila trei poesii. — In ședințele socie
tății s’au declamat 29 poesii și s’au dat 4 
producțiunl musicale.

Biblioteca societății la finea anului 
școlar încheiat a constat din 2641 opuri în 
3710 volume; față cu anul de mai înainte mai 
mult ou 156 opuri și 197 fascioule. S’aufăout 
în favorul sooietății daruri frumâse de cărți 
din partea mai multor membrii activi și 
alțl singuratici și societăți.

ț)iare abonate a avut societatea 8, 
gratuite 19. — Cassa cu finea anului: 2682 
cor.; venitul brut al anului 838 cor., ero- 
gațiunile 645 cor. venit curat 193 cor., — 
Colecțiunea numismatică constă din 373 
piese.

In general comitetul constată, că so
cietatea a lucrat cu zel în cursul anului și 
a făcut progrese frumose.

Producțiunl și petreceri.
Reuniunea română de cântări-. din Nă- 

săud învită la serata musicală, împreunată 
cu teatru și urmată de dans, ce se va 
aranja în Năsăud Duminecă în 1 Iulie st, 
n. 1900. în sala de gimnastioă dela gim- 
nasiu. începutul precis la 8 ore sâra. In
trarea de personă: pentru membri activi 
și ajutători 1 cor., pentru nemembri 1 cor. 
60 bănuți. Venitul curat e destinat în fa
vorul fondului reuniunei. Oferte marinimâse 
se vor chita în public.

Program: 1) „Stupul de albine", marș, 
cor mixt, aranjat de Emil Stefănuț. 2)„ Nu-i 
dreptate nu-i", cor. duplu de G. Dima. 3) 
„Preot și țăran", uvetură de Fr. Suppâ, cân
tată la pian de d-șâra Estela M. Luohii. 4) 
„Diua eternă", cor duplu de E. Stefănuț. 
5) „Sulamith", operetă de Davidsohn, cân
tată pe violină de Alex. Rus, acompaniat 
la pian de d-șora Luoreția Moisil. 6) „Lo- 
gojana", cor mixt de I. Vidu. — 7) Sdre 
cu ploiă, oomediă într’un act de Ios. Vul
can. Personele vor fi representate prin 
d-rele: Emilia Misohinger, Ana Filipan, 
Lucreția Moisil și Letiția Mureșianu; d-nii: 
Macedon Linul, Anton Hangea, Artene 
Mureșanu, Onoriîi( Prădan, Vas. Moisil, Nic. 
Rus. — Dans.
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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.

Urmare.

Mișcarea reformatorie, adusă de Jo
han Honterus**)  în Transilvania, a avut de 
resultat multiple încercări de a introduce 
și între Români „Reformațiunea44; de aci 
se nasc primele traduceri ale cărților sfinte 
în limba română. Principiul fundamental 
al Reformei, era de a influenta prin limba 
propriă asupra poporului, emaDoipându-1 
de limba latină și slavona, adecă de lim
bile considerate ca sfinte și esclusiv între
buințate în slujba biserioâscă. Vorbind po
porului în limba lui era mai ușor a intro
duce pe nesimțite în acele cărți dogmele 
reformei. Intr'adevăr s’a tipărit în Transil
vania un Catechism de felul acesta, pe 
lângă Psaltirea, Cazanii și cele dintâifl. 
cărți din Pentateuch, Genesis și Exodus.

**) Născut în 1498 în Brașov, după ce ab
solvi școlele orașului său natal, învățase apoi la 
Viena, Cracovia, la Wittenberg, unde cunoscu pe 
Luskei' și Melanchton, trecuse apoi la Basel de- 
prindăndu-se aci cu arta tipografică și xilografiă, 
și întorcendu-se în 1535 în Brașov cu o tipogra
fie, începu a lucra si tipări chiar în acel an o 
gramatică latină, prelucrată de el însu-șl, precum 
și una grecescă, alcătuită de colegul seu Wagner, 
cu care-și fonda în tovărășiă o fabrică de hârtie 
în anul 1546.

In anul 1898, după 500 de ani, s’a așeclat 
lângă Honterus de orașul seu natal Brașov, prin 
representanții bisericescl și scolastici, sub preșe- 
denția părintelui Francisc Obert, astădl cel mai în
vățat, un monument înaintea bisericei.

Acest monument este lucrat și așecjat de 
artistul Harro Magnussen din Berlin și desvăluit 
cu mare pompă în diua de 9 (21) August. — față 
fiind aprope clin totă lumea cei mai marcanțl dmenl 
de sciință.

Academia română, din Bucuresci era repre
zentată prin membrul ei, I, M. Moldovan, care a adus 
■cele mai sincere felicitări și bine-cuventări.

In oontra aoestor tendințe se convdcă 
la 1636 un sinod în Iași pentru ca să le 
desrădăoineze, la care coDgres a luat parte 
și Petru Movilă, metropolitul de Chiev. 
Acesta dărui metropolitului Varlaam, sub 
domnia lui Vasiliu Lupu, nu numai litere 
chirilice și unelte tigografioe, ci și mai 
mulțlmeșterl tiparnicl și dascăli iscusiți de sla
vonie ; astfel se înființâ Tipografia Domnâscă 
sâu „Cea dela Trei IerarohI44, supranumită 
după locul unde se află. Cea dintâifi carte 
eșită la 1643 din teasourile acestei tipo
grafii este Cazania lui Varlaam, oarte ro- 
mânâscă de învățătura Dumineoelor de peste 
an, un infolio de peste 500 foi, forte’ fru
mos oa esecuțiune și tipar, având două fe
luri de litere cirilice, Cicero și Garmond, 
ca Cioero mai oă nu se mai întrebuințâză 
după aceea. In genere sunt textele evan- 
gelice tipărite cu Cicero, âr tâlcul său Ca
zania, cu litere mai mărunte.

Tot cam același soiu de litere întâl
nim în Tipografia din Govora, ridicată de 
Mateiu Basarab, în oare tipări Meletie Ma- 
■chedoneanul, tipograful, la 1640 „Pravila 
.sfinților Apostoli44.

Fără îndoâlă au fost și aci aceleași 
-oonsiderațiunl dogmatioe și religiose, cari 
au îndemnat pe Mateiu Basarab să înfiin
țeze tipografii în țâra românâscă.

Afară de dovada, ce o avem în Mol- 
-dova, este și oaraoterul cărților tipărite în 
România, care ne arată scopul prinoipal, 
pentru-ce s’au înființat tipografii. Tipogra
fia stă esclusiv sub străpânirea bisericei 
și îi slujesoe esclusiv. Se tipăreso cărți bi- 
sericesol, Cazanii, Liturghii, Viețele sfinților, 
■Ceaslov, Biblia, Evanghelia, Psaltirea și pe 
lângă aoestea și Pravile, unde putem ob
serva un fel de rivalitate între Mateiu Ba
sarab și Vasile Lupu, de aci un paraclism 
în publicări.

După tipografia dela Govora, care 
precum se vede, n’a ținut mult, căci nu s’a 
tipărit aci decât Pravila mioă și Cazania 
pe Duminecile anului (1642), se tipăresce 
o carte în Câmpn-Lung tot în același an, 
apoi ârășl o Cazaniă la mănăstirea Dealu

lui lângă Târgoviște (1644). După forma 
literilor se pare, că s’a tot transportat sâu 
strămutat tipografia dela Govora, de la un 
loo la altul, până a ajuns în sfîrșit la mănăs
tirea Dealul și apoi laTirgoviștea, unde se ti
pări la 1652 „Pravila oeamare44 de aprope 
800 pagini, cuprinzând dreptul civil, drep
tul penal și dreptul oanonic.

In Iași se tipăriră asemenea „Șâpte 
taine“ (1645) și pravila lui Vasile Lupu 
(1646). Se vede, că puțin după aceea se 
stricaseră literile și Metropolitul Dositheiu 
comandă tot din Rusia, pentru trimiterea 
cărora mulțumesce iui Ioaohim, patriarchul 
Moscovnlui, și ridică „Tipografia Metropo- 
liei“, care ține pănă acjl. Acest Metropolit 
Dositeiu s’a născut ou câțl-va ani înainte 
de 1630 și în anul 1655 îl vedem ca Epis- 
oop de Huși. Se crede, oă se numea Du
mitru Bărilă și s’a făout călugăr la mănăs
tirea Probota. Dositheiu este punctul cul- 
minativ al triumfului limbei române în bi- 
serioă în contru oelei slavone. El este în
tâiul scriitor ounosout, care s’a ocupat cu 
poesia litetară. Neoulcea ne spune, ou ad
mirare, oă era om cu cultură întinsă, scia 
limba elină, latină, slavonă și altele. Adânc 
de cărți soia și deplin călugăr și cucernic și 
blând ca un miel, în țâra nostră, pe aoeste 
vremi un om ca acela nu se află. Intre al
tele oităm dela dânsul: Psaltirea în ver
suri, Psaltirea slavo-română, Liturgia tra
dusă românesoe pentru prima oră, Euhologiul, 
Viețele Sfinților și prologele din greoesce.

De atunci se introduce în tiparul ro
mânesc o slovă măruntă, oare se aduce cu
rând după aceea și în Bucuresci și Snagov, 
cele două tipografii, înființate una la 1675 
de Duca Vodă; âr cealaltă la 1694 de An- 
tim Ivireanul. Aceea de Bucuresci este 
„Tipografia Metropoliei41, care a trecut prin 
multe peripeții, când părăsită de tot și aprope 
să se risipâsoă, când erășl înflorind pănă 
acuma «j’l0!0 ndstre. Cartea de frunte ti
părită aci cu acde litere mărunte este 
„Biblia, adecă Dumnecjeâsoa scriptură ale 
cei veohl și ale oei noi legi44, 1688, în fo
lio, 932 pagini în două columne.

S’au mai tipărit și alte cărți, precum 
Mărgăritul lui Zlataust, Evanghelia grecâsoă 
și românâscă și altele.

La înflorirea cea mai mare a ajuns 
arta tipografică în țâra Românâscă sub 
îndemnul marelui ‘Ivirean Anthim. Acesta 
din călugăr ajunse la stepena cea mai 
înaltă de Metropolit al Hngro-Vlahiei și 
neobosit a luorat ori și unde era, în Tîrgo- 
viște, în Snagov, în BuourescI și Râmnic, 
atât pentru ridicare de tipografii, cât și 
pentru lățirea culturei și a literaturei ro
mâne.

Wa urma.—

Tot felul de jucării la esposiția 
din Paris.

Cel-ce a vădut esposiția și ar fi în
trebat de cătră cineva, ce noutăți are, ar 
fi pus într’o posițiă să nu pdtă răspunde. 
Turnul Eiffel nu este nou; singură R6ta 
uriașe mai pâte satisfaoe instinotul de pe
trecere al poporului, al acestui copil uriaș; 
der nici acesta nu-i cine seie ce noutate. 
Prin urmare bunioa Exposiție nu i-a adus 
ceva nou? „Au mai fost;44 nimic nounouț. 
De aceea toomai petreoerile populare au 
fost simțibil reduse. Pe de altă parte sacul 
cu norocul a cădut asupra satului elvețian 
care constitue ceva nou. Este o imitare fi
delă a naturii.

Și ar mai fi câte ceva, decă nu toc
mai nou de tot, totuși interesant, fiind-oă 
șl-a câștigat favârea mulțimei : drumul, care 
merge și care te sue. Cel dintâih scutesoe 
pietonii de obosela mersului, mergând el în 
locul lor. A doua, adecă scara, e numai 
pentru străini noutate. Parisienil o cunosc 
dela marele Magazin Luvru, unde se nu- 
mesce: „Tapis roulant44. E o tapetă, lată 
de un metru, întinsă dealuDgul treptelor, și 
cine Be așâză în ea, e ridicat în sus în di
recția scării. Mai important e drumul care 
merge, cunoscut deja în Chicago și Berlin 
inventat aoum 16 ani de un inginer fran- 
ces. El se chiamă: Trottoir roulant. Dâr lu
mea dice: Prenons la plattforme!

Pentru prima dată acâstă platformă e 
folosită în stil mai mare. Ea are o lungime 
de 4 km. și constă din trei părți: una fixă 
și două cari se mișcă neîntrerupt: una mai 
încet (4 km. pe oră) alta mai iute (8 — 9 
km. pe oră). Poți și să mergi pe acest drum 
care însu-șl merge, și atunci mersul se mul
tiplică în mod fdrte plăcut.

Prin urmare Parisienii îșî au jocul lor, 
un joc de altfel practio, oăol mijlocesoe co
municația între Esplanda Invalizilor și Câm
pul Marte. Aspectul multor strada frumbse 
este înoă acoperit deacâstă uriașă platformă, 
oare se învertesce la o înălțime de 7 m. 
Lângă plattformă, în direcția opusă, circulă 
tramvayul eleotric, tot oam la aceeași 
înălțime. Bieții locuitori din apropiere : nu
mai linisce n’au ! La câte 2 minute le treoe 
unora pe dinaintea nasului câte un tren de 
aoestea, alții trebue s’asculte, cât e fliua 
de lungă, sgomotul asurzitor al plattformei 
oare nu se mai potolesce nici o secuudă. 
Jucăria e și chin totodată.

BăețI, fete alârgă nebunateol pe po
delele mișcătore; sar în sus și în jos, și 
adesea printre sgomotul copiilors’aude gla
sul sfiicios, ascuțit al câte unei dame fri- 
cdse. Plat-forma seînvârtesce pe lângă fe
restrele caselor omenilor, așa oă bieții de 
ei nu mai pot ținâ nimio secret de ochii 
curioșilor, cari aruncă privirile prin came- 
rile de culcare, prin camerele de mâncare, 
prin vasele cu Bupă, prin lighianul de spă
lat. E greu să te ascuncjl dinaintea acestor 
pierde-vară de pe plat-formă.

Dâr acestea sunt lucruri încă prea or
dinare. Iluminația; etă ce e plăcut, minu
nat, briliant, poetic la esposițiă ! E o mare 
de foc, care prin reflex preface și apa Se
nei în unde de flăcări. Architectural i-ar 
lipsi sufletul, deoă în dosul deoorurilor n’ar 
străluci flacăra electrică.

De asupra portalurilor palatelor se 
răspândesoe lumina în colori de tote nuan
țele: Pictura luminei.

Totul e magic, farmec; te credl prin 
parcurile palatelor misteriose ale vre unui 
Rubezahl, unde furnioă piticii legendari.

Pe de-asnpra palatelor iluminate, tur
nul Eiffel îșî plimbă radiosele flăcări, încât 
dispare și lumina stelelor de pe cer.

Pentru a-șl faoe cineva o idee asupra 
raportului dintre esposiția din 1889 și 1900 
e destul să înșirăm oifre. Intrâga esposiți- 
une întrebuințâză de astă-dată 20.000 cai 
putere, 15.000 pentru lumină, 5000 pentru 
motorl. In anul 1889 erau suficiențl 5000 
cai putere. S’a soootit, că esposiția con
sumă atâta lumiuă electrică, cât un oraș 
cu 300.000 locuitori.

ULTIMO SCIR1.
Viena, 25 Iunie. Se adeveresce 

din partea oficiosă, că Maj. Sa și-a 
dat învoirea la căsătoria moștenito
rului pre9umptiv, a archi ducelui Fran- 
cisc Ferdinand cu contesa Sofia Cliotec.

Acesta căsătoria va fi însă nu
mai morganatica. Joia viitbre Archi- 
ducele Francisc Ferdinad va renunța 
solemnei prin jurământ în presența 
miniștrilor și a consiliarilor întiml 
atât la posițiunea soției sale ca îm- 
perătâsă, cât și la dreptul ereditar 
al copiilor ce se vor nasce din acâsta 
căsetoriă. Archiducele însă nu re
nunță la drepturile sale ereditare. 
Pote fi dâr împărat și rege, der so
ția sa nu va fi împerătâsă și regină 
și copiii săi nu vor pute moșteni 
tronul.

Ministrul-președinte Szell a și 
plecat la Viena, ca să fiă de față 
dimpreună cu ceilalți miniștri un
guresc! la actul solemnei, ce se va 
săvârși la palatul din Viena Joi la 
12 6re.

Shanghai, 25 Iunie. Se afirmă, că 
împărătâsa-văduvă a dat ordin se fiă 
stîrpițî toți streinii din China. — Tru
pele generalului Nich au pustiit tăie 
stabilimentele streine din Tien-Cin.

Londra, 25 Iunie. Lui „ Times 
i-se anunță din Shanghai, că în 201. c. 
tote ambasadele din Peking au fost arse, 
afară de ambasada austro-ungară, 
belgiană și englesă. — Un individ 
refugiat din Peking spune, că car
tierul streinilor de-acolo stă în flă
cări.

Washington, 25 Iunie. O tele
gramă a admiralului Kempf dată în 
Cifu spune, că 2000 de omeni au 
plecat spre liberarea Tien-Cin-ului.

Shanghai, 25 Iunie. Situația de
vine critică la miafiă-nopte. Trupe 
numerose Chinese, înarmate modern, 
sprijinesc răscola contra străinilor, 
care se răspândesoe spre nord. Doue 
corăbii englese, una japonesă și una 

americană sunt împresurate de co
răbii Chinese.

Petersburg, 25 Iunie. Țarul a dat 
ordin, ca trupele din districtul mi
litar Amur să fiă mobilisate.

Paris, 25 Iunie. Marele duce 
Alexis a plecat la Toulon și de-acolo 
va merge c’un vapor în China, ca 
se ia comanda supremă peste trupele ru- 
sesci.

Imaginea statului. Friderio II, re
gele Prusiei, la o întâlnire avută cu împă
ratul Iosif II, în Neuburg, venind vorba 
despre organisarea statelor pe base con
stituționale, a clarifioat cestiunea prin anec
dota următâre:

— S’a întâmplat la un prântj,la oare 
era present și medicul meu de ourte Le 
Mettrier, că disoutându-se de politică, s’a 
amestecat în vorbă și medicul. Asta nu 
i-am putut’o ierta medicului și i-am ripos
tat următdrele:

— D-le medic, sciu din esperiență, 
oă-țl prioepl meseria în tâte ramurile sciin- 
țelor medioale, politica însă lasă-o în paoe, 
nu e pentru d ta. Dâr sci ce, esplică-ml, ce 
efect va avâ asupra nostră prâmjul de afli, 
ce se va preface în sânge, și ce părți ne 
dau putere:

— Superbă problemă, — a răspuns 
medioul. Vedl, Mejestate, întregul nostru 
organism e imaginea bine construită a unui 
stat. In acest stat întâiti de tote stomacul 
e — regele.

— De ce toomai regele? — am în
trebat eu.

— Da, stomacul e regele. Regele 
bun numai cea mai mioă parte a intratelor 
o folosesce pentru scopurile sale proprii, 
âr partea oea mai mare o dă comunității; 
dâcă o face aoâsta și e așa cum trebue să 
fiă, atunci raporturile statului vor fi nor
male. Brațele și piciârele sunt armata sta
tului, ele apără patria, când atacă pe duș
manul, ori când fug din fsța primejdiei. In 
oreer residă lumea sciențifioă și filosofică. 
Organismul intern e clasa industriașilor și 
luorătorilor, care formâză puterea vitală a 
statului și varsă viață în celelalte membre.

— Și intestinele? — am întrebat eu, 
— intestinele? Dăi numai, esplică-o și pe 
acâsta.

— Acâsta sunt visteria statului.
— Ctim așa? Asta nu o pricep. Asta 

e o prostiă deja.
— Da de prostiă ! Visteria statului 

în adevăr nu e alt-oeva, deoât escedentul 
din care toți cetățenii statului s’au nutrit, 
au avut ore-care parte din el. Când diges- 
tiunea nu a fost normală, și dâoă sucul de 
viață al nutremântului nu ajunge regulat 
la tote membrele, atunci întreg organis
mul e bolnav. Și în astfel de cașuri ori ni
mic nu ajunge în visteriă, ori totul ajunge 
acolo și nimio nu în organele luorătâre.

Ve4f, Majestate, mă pricep și eu 
nițel la politică. DațI nutrement suficient 
clasei munoitore și apoi statul va fi tare„ 
pentru că după olasa munoitore trăesoe 
întreg organismul.

— Și am recunosout, că medicul are 
nițică dreptate și că prinoipiul lui încă e 
un fel de politică îndreptățită.

*
Prima pressă a lui Gutenberg. 

La 1856 cu ocasiunea unei săpături, ces’a 
făcut într’o pivniță în Maiența, s’au dat de 
unele rămășițe ale primei presse a lui Gu- 
tenberg.jPe ele se află anul 1441 și literile ini
țiale ale numelui lui Gutenberg, însemnate 
astfel: „T.M.D.X.L.I.G.44. Din primele pro- 
duote tipografice ale lui Gutenberg se află 
vre-o 31 esemplare dintr’o bibliă. Aoeste 
esemplare se află prin bibliotecile de prin 
Londra, Paris, Berlin, Roma, Dresda, Lip
sea etc. și valorâză acjl fia-care esemplar 
40 - 50,000 fl.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Cursul Sa bursa din Vâersa.
Din 25 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4%......................125.80
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 120.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint. 4,/2°/0 98.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.80
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.50
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii................... 157.—
Iiosurlpentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50
Renta de argint austr..........................97.80
Renta de hârtie austr.......................... 97.40
Renta de aur austr.............................115.80
Losuri din 1860. ......... ...................  134.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.47
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 728.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 693.50
Napoleondorî ........ 19.33
Mărci imperiale................................. 118.70
London vista. .    242.40
Paris vista........................................... 96.55
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 97.65
Note italiene.......................................90.90

Cursul pieței Brașov.
Din 26 Iunie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 1 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump.
Scris, fonc. Albina 5°/ft '

19.04 Vend. 19.08
18.90 Vend. 19.—
19.26 Vend. 19.32
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. —.—
. 58.50 Vend. —.—

10.72 Vend. —.—
100.— Vend. 101.-

Diverse obiecte din rămasul 
după Domnișora Henriette Vau- 
tier, mobile, 3 clavire etc. se vor vin
de cu licitație m și 20 hme 
1900, dela 9 ore a, m. în casa nr. 1 
din strada Castelului.

Brașov. 26 Iunie 1900.
]L. V.

esmis din partea oficiului orfanal ca 
comisai*  de iicitație.

Se caută, un Silvicultor, 
posedând cunoscințe speciale, diplo
ma unei școle de silvicultură a sta
tului austro-ungar, precum și o prac
tică îndelungată în profesiunea sil- 
viculturei dela stat seu comună.

A se adresa în Bucurescî, Calea- 
Victoriei Nr. 167, la Exeleața Sa Q. 
Gr. Cantacuzeno. 1-10,088.

XX "CL XX ț_
Se publică Concurs pentru 

văpsirea interiorului Biseri- 
cei Sf. Nicolae din Scheiu.

Doritorii au să-și presents Ofer

tele lor făcute în scris . pană Duminecă 
în 18 Iunie st. v. a. c. epitropului Sterie 
Stinghe {piața Prundului Nr. 18), dela 
care îșî pot lua informații detailate 
asupra condițiunilor. Comitetul își 
reservă dreptul, se alăgă dintre con
curență pe care va vrea.

Brașov, 19 (22) Iunie 1900. 
905(3—3). Comitetul parochial

De închiriat.
0 locuință frumosă cătră stradă, 

constătătbre din 5 odăi etc., în strada 
Hirscher Nr. 28. Se pbte lua în 
folosință de acum.

informațiuni la Băile de abur și 
în Casina română.

Sa. 3786-1900.
i.lkvi.

Arwesi hirdetmenyi kivonat
A brasabi kir. torvenyszek, mint tlknyvi hatbsâg, kbzhirrb teszi, 

hogy a bras mi „Albina“ takarâk- es hitelintezet brassbi fiokteiepecek 
vegrehajtatdnak Thiesz Peter es neje Thiesz Juliânna brassoi lakosok 
vegrehajtâst szenvedbk elleni 500 kor. tbke-koveteibs es jârulăkai irânti 
vegrehajtâsi tigyeben a brassbi kir. torvenyszâk (a brassbi kir. jârăgbirb- 
sâg) teruletăn levb a brassbi 2888 sz. tjkvben fekvbn A f alatti 3331 
es 3332, a 3333 hrsz. fekvokre 657 koronâban, az ujabbi ârverest elren- 
delte, es hogy a fennebb megjelblt ingatlanok az 5900. evi augusztllS 
ho 25-ik napjăf! d. e. 9 orator ezen kir. trvszek tlkvi hatbsâgânak hiva- 
taios helyisegeben megtartando nyilvâuos ârvereseu a megâllapitotc ki- 
kiâltăsi âron albi is eladatni fognak.

Arverezui szăndhkozbk tartoznak az ingatlanok becsârâaak 10°/0-ât 
keszpănzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 §-ban jelzett ârcolyami.ua 1 bzâ - 
mitott es az 1881 evi november hb 1-en 3333 sz. alatt kelt igazsă 2 - 
iigymiaiezteri rendelet 8 §-âban kijelblt ovadekkepes brtekpapirbati a 
kikuldott kezehez letenui, avagy az 1881. LX. t- cz. 170 ertelmeben 
e bânatpenzuek a birbsâgnâl elbleges elhelyezeserbl kiallitotc azabâly- 
szeru elismecvenyt âtszolgâltatni.

Bras so. 1900 evi âprilis ho 30-ân.
A kir. torvenyszek, mint tlkvi hatosăg. 994.1—1

XCex'S’u.l trenurilor
pe Siniik orientale ale caii ferate de stat r. u. valabil din

Budapesta — Predeal — Bucuresci
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do 

ț-ersdix.
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6 60
8.46

10.38
11.56
12.16
12.46
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6.05

1.43
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5.07
5.14
5.56
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4.16
4.52

8.16
8.32
8.37

9.10
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V
308.
pl.
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Viena , . .
Budapesta 
■Szolnok 
P.-Ladânv.
Oradea-mare
Mezd-Telegd 
Rev . . .
Bratoa , .
Oiucia . .
B.-Huiedin 
Ghârbău .

Cliișitt .
Apahida
Ghinș .
Cucerdea 
Uiubra .
Vințul de 
Aiud
Temș
Crăciunel

Blașiu .
Micăsasa

3U8

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol
Sighișora , 
Hașfalân . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldibra
Brașov . . 
Timiș . .
Predeal 
Bucuresci .
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7.16
4.36

7 11
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5.26
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2.31
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1.34
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10.46
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8 23 
8.06 
8.00
7.35
7.34

1.42
1.14
1.07

12.53
11.54

11.11

7.08
6 56
6 50
6.37
6 16
6.49
5.42
5.28
4.23
3.50
3.36
3.15
2.45
2.18
1.42
1.12
9.15

3.25
1.12

11.36
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
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7.-
6.45
6.27
5.12
4.43
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.02
2.36
2.21
2.26
2.16
1.44
1.25
1.06

12.49
12.18
11.40
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11.16
10.03
9.22
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8.2,7
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5.00
05

3.32
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5.19
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8.50

7.10 ll.Ofi
7.54 11 57
8.14 12 22
8 57 1.09
9.18 1.32

10.39 3.00
1 35 5 57

Tren mixt
Pra§ov . . .
Cesdi-Oșorlulu
Sepsi-Sângeorgiu
IHainaș . . .
Băile illalnaș .
Băile Tnșnad .
Tușii a d . . .
Oiuc-Sereda .
Ci«.c-Gyiineș .

însemnate în stânga stagiunilor., aunt a se ceti de 
>tp. — Semnul (“=—g> arată ou s'.gim direoțit, în

Tren mixt
8.25
8.53
6.30
5.48
5.36
4.53
4.36
3.20 
pl.

1.51

!•!C'SBgjșa-’BBfiSeâ — SbMsbb— —

Tren mixt și de pers.
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2.21 4 43 11.30 7.10 &1. Copșa nsicîi . sos. 6.25 9.32 3.25 12.35
3.50 6.36 12.68 7.52 8.50 Ocna . . . 5.07 8.08 1.50 3.29 11.01
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9

Mureș-Ludoș . . . 
Z a u......................
Țagu-Budatelie . .
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința . . . . .
Ș.-Măghiărc’ș . . . 
Bistrița...................

6

«

6.49
5.52
4.10 
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4.54
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