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Brașovu, 1 Septemvre v.
Cetitorii noștri îșî vortî aduce 

aminte de casulu cu cele 42,000 
florini defraudate la ministeriuld 
de comerciu din Budapesta. Func- 
ționarultt acelui ministeriu Ioanu 
Kokăn pretindea, că a perdutfl. acea 
sumă pe drumu dela oficiu pănă 
la vamă, der mai târcțiu s’a dove
dită că a defraudat’o însuși.

Kokăn a fostu arestate anulu 
trecutu și acum i se face judecata 
înaintea tribunalului, în clădirea 
numită „Fortuna" în Peșta. „Bu- 
dapester Tagblatt" 4ice, că pro- 
cesulu Kokan „desvelue unu capi
tulă din administrația ungurescă, 
căci ilustreză unele stări de lucru 
în ministeriele din Peșta, cari făcu 
puțină onbre Ungariei".

Și în adeveru deja prima (fi 
de pertractare a descoperită nisce 
fapte, cari aruncă o lumină 
fdrte uriciosă și tristă asupra mo
dului cum se administrau banii 
din cassele ministeriului de co
merciu. Faptele aceste singure 
justifică acusările îndreptate în 
contra guvernului Tisza, că risi- 
pesce cu cea mai mare ușurință 
banii din visteria statului.

Der se lăsăm se vorbescă însuși 
„Budapester Tagblatt/, care re- 
sumă resultatulii primei ședințe a 
tribunalului în procesulu Kokan 
astfelu:

„Ce a făcută Kokan? Elă a de
fraud ată, și în adevără, acesta se întâm
plă la noi așa de desk, încâtă nutrebue 
să ne mirămă așa de tare. Decă Kokan 
ar fi înstrăinată 42,000 florini din acele 
casse, cari au fostă încredințate onesti
tății sale, atunci cașulă n’ar fi făcută 
atâta sensațiă. Pote că Kokan ar fi lu- 
at’o chiar la sănetosa și astădl l'ar căuta 
chiar așa, cum îi caută pe onorabilii 
hoți necunoscuțî, cari au furată cutia cu 
bani istorică dela postă.

Der Kokan nu a defraudată simplu 
numai ca ună diletantă comună, ci elă 
a furată după o metodă scientifică. Su- 
praveghiarei sale au fostă încredințate 
mai multe casse, cari niciodată nu se

controlau într’o singură fi. Kokan fura 
de pildă din prima cassă 1000 florini și 
în diua, în care se presentâ comisiunea 
spre a cerceta sumele de bani gata, ce 
se află în cassă, Kokan luă din a doua 
cassă cei 1000 florini cari lipseau și co
misiunea declara acum, că tote suntă în 
cea mai bună ordine.

Ună omă cu minte ar crede, că tote 
cassele ce suntă încredințate suprave- 
ghiării unui singură omă, ar trebui să se 
revideze într’o singură fi fi adecă una 
după alta. Der acesta nu s’a întâmplată, 
Din contră se făcu totă posibilulă pen
tru ca revisuirea casseloră să rămână 
fără de resultată. înainte de tote cas
sele se scontrau una câte una, mai de
parte Kokan scia întotdâuna, când se 
presentă organele de controlă și ce cassă 
voră cerceta și în fine i-se concese chiar 
bravului Kokan odată, când se descoperi 
o lipsă însemnată din banii gata, de-a 
pune la locă suma ce lipsea. Așa dău, 
mergea lucrulă de minune în ministeriul 
de comerciu și decă Kokan n’ar fl fostă 
așa de gâgăuță, de a juca cunoscuta co- 
mediă în oficiulă de vamă, cine scie 
decă elă nu ar fi și astădl încă favoritul 
ministeriului.

Căci nu se pote nega, că Kokan 
era forte agreată. Decă suntă adevă
rate tote câte le-amă audită adl în sala 
tribunalului, atunci Kokan se bucura de 
încrederea deosebită a tuturoră funcțio- 
nariloră, începândă dela ministru și pănă 
la servitoriulă de cancelariă. Decă ci
neva din ministeriu avea lipsă de bani, 
trebuia să ajute cassele ce le avea la în
demână Kokan.

Despre ună pașă turcescă se isto- 
risesce, că a esplicată în modulă ur- 
mătoră înțelesulă visteriei statului : 
„Acesta e ună vasă mare în care ome
nii săraci îșî dau banii și din care apoi îi 
luămă noi“. Cam de acestă soiu erau și 
cassele în ministerulă de comerciu. 
Minisrului îi trebuiau bani spre a mul- 
țămi pe alegătorii săi din Kaposvar, 
secretarulă de stată avea lipsă de mobilă 
nouă, familia unui ministru era în cala
mitate de bani, soția unui servitoră de 
cancelariă născu fericită ună copilă și 
Kokan trebuia să ajute în tdte cașurile.

1 se dădeau obligațiuni și aceste se 
răscumpăraă, ori și nu, destulă că Kokan, 
care avea atâta încredere cătră colegii 
săi și peste acesta și o inimă forte bună, 
sâmți simpatiă și pentru amabila sa per- 
sdnă și-și oferea credită — intru câtă 
erau de ajunsă puterile disponibile.

Kokan trăia ca ună mică 4eu și după 
socotelele ce le desfășura elă afi înain
tea tribunalului numai așa fugitivă, se 
pare că Dumineca elă lua băi de cognac. 
Decă audimă, că pentru birjl se cheltu
iau pe ană numai 80,000 florini și că fie
care funcționară căpăta ațâți bani, de 
câți avea trebuință, atunci trebue să cre- 
demu că cei din ministeriu de comerciu 
duceu în adevără o vieță ca într’o miiă 
și una de nopți."

Cu dreptu cu ventil cere „Bu
dapester Tagblatt" ca se se aducă 
deplină claritate în afacerea Ko
kan și toți cari suntîl vinovațl să 
fiă trași împreunu cu elfi la răs
pundere, căci decă erășî voră fi 
„cruțate” anumite persdne, atunci 
reulu nu se va sterpi și cașuri de 
aceste se voru mai repeți și sub 
ministeriulu „reconstruitu”, cum 
s’au întemplatu sub „vechiulfl” 
ministeriu Tisza.

Pregătiri militare ale Germaniei.

Ministeriulă de răsboiu germană a 
hotărîtă, precum scimă, de a forma din 
prisosulă trupeloră corpului de armată
2 pomerană și 15 din Alsația-Lotaringia 
doue corpuri de armată nouă. Se asigură 
însă, că prin acesta nu se va îmulți nu- 
mărulă trupeloră, ci numai se voră îm
părți altfelă.

In Rusia însă toți suntă de firma 
credință, că se ’nmulțesce armata ger
mană cu două corpuri nouă și foile ru- 
sescl dau pe față din causa acesta cea 
mai mare indignare. „Grașdanin" vede 
în măsura germană ună ^simptomă se- 
riosă și amenințătoră".

Se observă de altă parte, că toc
mai Rusia este, care a dată esemplu 
pentru acesta, când înainte c’ună ană

s’au formată două corpuri nouă de armată 
rusescl unindă la ună locă diviziile cu 
numărulă trei din câteva corpuri de ar
mată.

„Grașdanin" e convinsă, că 'parla- 
mentulă germană va primi proiectulă 
amintită mai susă, der dice că Bismarck 
nu ar fi învoită cu elă.

Călătoriile împăratului germanii.

Impăratulă Wilhelm de când s’a ur- 
cută pe tronă e mai totă pe drumă și 
lungulă șiră ală călătoriiloră și visite- 
Ioră sale încă nu s’a terminată. In pri
mele file ale lunei lui Octomvre împă- 
ratulă germană va merge la Atena, spre 
a asista la căsătoria sorei sale, a prin- 
cesei Sofia, cu prințulă de coronă ală 
Greciei. O foiă din Berlină comunică 
acum, că cu acestă ocasiune împăratulă 
Germaniei voiesce să mergă și la Cons- 
tantinopolu spre a visita pe Sultanulă. 
Numai o singură piedecă se părea că se 
va opune acestei călătorii, care este de 
multă proiectată, și acesta piedecă sta 
în împrejurarea, că după informațiunile 
luate împăratulă nu se pote aștepta la o 
contra-visită a Sultanului. Decă însă se 
va adeveri scirea din urmă, acesta ar 
dovedi, că s’a aflată o modalitate spre 
a delătura și acestă piedecă.

OvațiunI pentru regina Natalia.

La Te-Deumulă festivă, ce s’a ce
lebrată pentru fiua onomastică a regi
nei Natalia în biserica Nataliei din Bel- 
gradă, n’a luată parte nici regele Alexan
dru, nici vr’unulă dintre (regenți. Aseme
nea au fostă absenți și miniștrii. Biserica 
cu tote acestea a fostă îndesuită de pu
blică, mai alesă femei. Se presentară 
soțiile, tuturoră mariloră demnitari ai 
statului, între cari d-na Sofia RisticI, so
ția primului regentă, și d-na GruicI, so
ția ministrului-președinte. Dintre bărbați 
afară de câțiva comercianțl, era de față 
numai fostulă consulă generală sârbescă 
în Sofia, Daniel, care s’a pusă în frun
tea comitetului de agitațiune, ce lucră 
în favorea reginei-mame. Ună mare 
numără de case și zidiri publice au fost 
decorate cu stegurl. Damele au adresat 
reginei Natalia o depeșă de gratulare, la
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' IST-uixita la
Studiu etnografică comparativă de Elena Se
vastos. Premiată de Academia Română cupre- 
miulă Eliade-Rădulescu (5000 lei) 1888. Bu- 

curescl 1889.
(Urmare și fine.)

Am vorbită pănă aci pe scurtă des
pre ceea ce se găsesce în opera D-rei 
Sevastos, nu de ce ar fi trebuită să fiă, 
Ml-amă bătută capulă neîncetată să gă- 
sescă acea conclusiune, care să reiasă 
de la sine, o conclusiune istorico-etno- 
grafică, despre care se vorbesce în con- 
dițiunile concursului publicată de Aca
demia Română. Inzadară ml-au fostă 
tote ostenelele, căci și ce ar fi bună în 
acestă carte, nu e rânduită; îți obo- 
sescl mintea, căci nu prind! nici măoară 
legătura logică a ideiloră.

Der să fiu mai lămurită. Credă, că 
numai din fragmentele dateloră presin- 
tate de autore nu s’ar putea ajunge nici 
odată la o conclusiune. Mai trebuiau 
studii și cercetări, și încă seriose. Este 
dreptă, că tema, pe care Academia a a-

les’o pentru acestă concursă, era forte 
anevoiosă. Nunta la Români! Aci nu 
era vorba numai a prelucra ceea ce se 
scia, der trebuiau culegeri câtă mai nu- 
merbse și din tote părțile locuite de Ro
mâni ; acestă adunare de date, dâcă Aca
demia nu voia seu nu putea să și-o ia 
asupră-șl, era trebă concurentului s’o 
facă.

Multă mai multă însă ar fi fostă fo
losită Academia, decă admitea concurențl 
pe regiuni.

Și în faptă a călcată condițiunile 
concursului premiindă „Nunta la Ro
mâni" a D-rei Sevastos, care nu e nici 
mai multă nici mai puțină decâtă o in
suficientă descriere a datineloră la nuntă 
din părțile Moldovei și pote ale Do- 
brogei. Căci să ne fiă cu iertăciune, 
decă vomă dice, că ceeea ce autorea ne 
spune despre celelalte regiuni, e palidă 
și de multe ori rău reprodusă.

Ne surprinde, cum de n’a vădută 
comisiunea esaminatore a operatului pro- 
cedeulă, pe care îlă practică Domnișora 
Sevastos? ,

Vom îndrăzni der noi a i-lă face 
cunoscută. Ori de câte ori autorea repro
duce ceva nou, nepublicată încă, face 
ce face și esclude ori ce mijlocă de con
trolă, — așa când vorbesce de datine, 
superstițiunl etc. în capitolele, pe cari 
le-am citată mai susă. Totă aci este lo- 
culă să observămă, că la vrăjile de dra
goste nu ne face cunoscute chipurile 
cum se facă ele; acestea suntă esplicărl 
necesare și cari nu suntă trecute cu ve
derea, decâtă de omulă, care nu le pri
cepe însemnătatea. In tote colecțiunile 
de acestă felă, ce le avemă pănă acum, 
ele nu lipsescă.

Aci nu scii ce să mai did: nesciință 
ori rea credință!

Lucrulă este mai lămurită și mai 
instructivă, când e vorba de autorii, pe 
cari autorea îi citeză

Autorii, pe cari i-a consultată, suntă 
puțini la numără. Ap parent rari nantes 
in gurgite vasto. Pare că din cei mai de 
predilecția ar fi Ida de Duringsfeld, pe 
care*a  tocit’o rău de totă (sitvenia verho), 
apoi Damaschină Bojinca în Anticele

Romaniloră — care, nu sciu dău! de 
merită atâta greutate — în urmă Gu- 
bernatis, Giussani, pănă și M-me Georges 
Sand îi umple vr’o 8 pagine bunicele 
de citate petit. Și aci însă îți ia orl-ce 
mijlocă de controlă, căci pomenindu-i 
în josulă astericului, nu binevoosce a 
pune nici volumulă nici pagina, la care 
se găsesce cutare seu cutare lucru.

De multe-orî amestecă citatele, că-țl 
taie orl-ce poftă de cetită. Intre multe 
altele este de notată pag. 241, unde 
face totă o ciorbă din citatele dela Ida 
de Duringsfeld și dela Cantemir. Ce 
galimatias !

Suntă unele pagine, cari presintă la 
aparență totă aparatulă unei erudițiunl G 
desăvârșite, der și aci se tradeză sin
gură.

Tote aceste pagine suntă de recu
noscută prin faptulă, că compilate din 
alte cărți suntă în totă regula, citatele 
portă numărulă volumului și ală paginei 
din autorulă, din care suntă reproduse. 
Am avută plăcerea să constată, că aceste 
pagine suntă compilate din Ath. Marie-
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care acesta a răspuns în termeni călduroșî. 
Se asigură, că reginei Natalia nu i-se va 
face nici unii felii de primire oficială, 
când va sosi în Belgrade.

Cestiunea încoronării în Boemia.
Deputatulă Zucker, în darea sa de 

semă cătră alegătorii din Chotieborz, 
atinse și cestiunea încoronării Monar- 
chului ca rege ală Boemiei. Elă dise în
tre altele, că raporturile esterne nu potă 
sta în calea încoronării, care fiindă ună 
actă bisericescă, n’are să stea în calea 
alianței nici să influințeze asupra alia- 
țiloră monarchiei.

„încoronarea împăratului nostru, dise 
Zucker, nu însemneză înființarea unui 
regată slavă xat’^o^rjv, în mijloculă Ger- 
maniloră, ci a regatului Boemiei ca parte 
constitutivă integrantă a Austriei; și eu 
nu potă admite, că ună poporă atâtă 
de mare și puternică, cum e celă ger
mană, ar ave temeiu să se temă de ună 
actă simplu, a cărui necesitate e dove
dită deja prin titlulă domnitorului nos
tru... și decă Maghiarii, cari se pricepă 
puțină în liberalismă, au lucrată cu dor 
nespusă pentru obținerea încoronării, 
atunci și noi putemă să aducemă la va- 
lore dorințele nostre".

Deputatulă Zucker dioe, că recunos- 
cerea individualității regatului Boemiei 
este chiar o stavilă în contra panslavis
mului, de care Germanii se temă, că le 
amenință interesele. Când privirile Boe- 
miloră voră fi îndreptate spre Praga, 
atunci nu mai e temere, că se voră uita 
spre ostă ori spre vestă.

„Narodni Listy", ocupându-se cu 
vorbirea deputatului Zucker, combate 
vederile acestuia, că încoronarea ar fi 
numai o ceremonia bisericescă; cu acesta 
poporulă cehă, creatorulă regatului boem, 
nu s'ar mulțămi. „Ce felă de regată ar 
fi acela — dice foia cehă — ce ’lă do- 
resce Cehiloră deputatulă Zucker și în 
care Cehii să nu decidă nici asupra dă- 
riloră, nici asupra armatei, nici asupra 
finanțeloră? Poporulă cehă nu se păte 
mulțămi niciodată cu ună actă, care în 
esență n’ar fi altceva decâtă o festivitate 
încâtva mai costisitore și mai pomposă. 
Asta-i totuși ceva pre puțină pentru tre
buințele poporului cehă."

Serbii dalmatini despre programulu 
uniunei.

Se scie, că în programulă maiori- 
tății croate din dieta dalmatină se află ună 
punctă, care cere croatisarea șcăleloră și 
oficiiloră din Dalmația. Acestă punctă n’a 
putută fi aprobată nici chiar de Șerbi, 
necum de Italieni, și de aceea deputății 
șerbi și italieni nici n’au subscrisă pro
gramulă, ba din contră îlă combată.

nescu, Fustei de Coulanges și Desaubry. 
Nu-i vorbă, aci autorea îți dă prilej ulă 
a o urmări cu siguranță.

Bănuescă, că aceste compilațiunl 
.suntă făcute seu cu repediciune seu 
suntă făcute unele din ele fără nici o 
judecată. Așa de esemplu la pag. 214, 
autorea vorbindă de corona ce o purta 
miresa la Grecii cei vechi, cji06 : nCo
rona, după cum noi vomă avi adeseori 
prilegiulă de a vedi, era în obiceiu la 
tăte ceremoniile cultului". Și nu mai 
vorbesce despre coronă, pentru că a- 
cesta este, după mine, o compilațiune 
nesocotită.

Am mai pesciută pe ici pe colo 
unele nostimade pe cari nu sciu la ce 
să le atribuiu. La pag. 33 spune, că pă
rinții feteloră și flăcăiloră din Macedo
nia jocă la împărtășită rolulă celă mai 
însemnat, ca și la „Romanische Colonii.u 
Ce noimă o fi avendă asta?!

La pag. 164: „Bradulă se găsesce 
la Klein-Russen"; — O sancta simpli- 
citas !

Reproducțiunea cânteciloră în dia- 
lectulă macedo-română din Burada este 
neesactă, rea.

Deputatulă sârbă Sava Bjelanovic, 
scriindă despre acestă programă în foia 
sa „Srpski Glas" din Zara, declară, că 
Serbii suntă în contra realisării acestui 
programă, care țîntesce la o Croațiă mare 
cu Bosnia și Erțegovina pănă la Novi- 
bazară. Națiunea sârbescă, dice Bje
lanovic, a liberată Dalmația de Turci, 
nu-i vorbă, cu ajutoră streină, der fără 
să stea sub scutulă unui dreptă de statu 
croată, pe care dreptă Serbii nici nu 
l’au dorită nici nu l’au cunoscută, și pe 
care fii națiunei serbescl nici nu’lă do- 
rescl nici nu’lă cunoscă. „Noi Serbii 
din Dalmația nu vremă să stămă nici 
sub scutulă Croației nici sub scutulă 
unui dreptă de stată croată... scimu din 
esperiență cine suntă d-nii CroațI, ce 
însemneză „cosciință croată" și „croati
sarea școlei": restabilirea unei națiuni 
și anularea alteia. Programulă ne ves- 
tesce deci o nouă luptă, nouă atacuri, 
nouă provocări. Vomă răspunde ou pu
ternică resistență â la guerre, comme ă 
la guerre'1.

Etă unde duce șovinismulă. Provocă 
lupte crâncene chiar între frați de sânge, 
necum între națiuni diferite, cum le-a 
provocată la noi stăpânirea ungurescă.

Cehii și Ungurii.
Ună corespondentă ală claru

lui „Pester Lloyd" din Viena, 
care este mai apropiată de guver
nul u austriacă, srie despre numi
rea noului guvernatoră ală Boe
miei între altele:

Nu sciu întru câtă 'numirea conte
lui Thun-Hohenstein ca guvernatoră ală 
Boemiei pote să aducă pe Cehi mai aprope 
de împlinirea țintei loră de a face 
încoronarpa împăratului ca rege ală Boemiei, 
der am causă prea fundată a crede, că 
după ce și în acelă casă, când s’ar să- 
verși ceremonia de încoronare, ar rămâne 
în vigore constituția esistentă și cu ea 
acelă paragrafă ală constituției, care ga- 
ranteză egala îndreptățire a celoră două 
naționalități în Boemia, guvernulă nu 
ar re/usa absolută de a face o asemenea 
concesiune esterioră, îndată ce ar ave 
convicțiunea, că prin acesta ar face să 
înceteze agitațiunea cehică. Guvernulă 
adecă ar privi ceremonia de încoronare 
numai ca ceremonia."

La acestea observă „Pester 
Lloyd" :

„N’avemă firesce nici o causă de a 
lua seriosă posițiune față cu o cestiune, 
care pote se află numai în stadiulă pro
iectului. Der așa în modă academică, 
cum a fostă ea pusă, putemă să di- 
cemă și noi, că printr’o alcătuire 
federalistică a Austriei basa austriacă a 
pactului publică cu Ungaria și una din 
cele mai însemnate presupuneri a aces-

Să nu uită a pune în vederea ce- 
titoriloră și unu espedientă propriu ală 
D-rei Sevastos de a’șl mări volumulă. 
De vomă lua în considerațiune, că 8 pa- 
gine de citațiune se datorescă autorului 
M-me Georges Sand (La mare au dia
ble), că dela pag. 92—98 mal este încă 
odată reprodusă în Anexe și că în 
cursulă operei suntă o mulțime ne
numărată de repetițiunl, și că în sfârșită 
vr’o 15 pagine |suntă ale D-lui S. FI. 
Marian (Vergelulă din ținnutulă Dornei) 
— lucruri, cari ar fi trebuită numai re- 
sumate, — apoi atunci volumulă de 406 
pagine se reduce cam la jumătate, de 
vomă ține semă de părțile, cari se re
producă fără nici o schimbare din 
colecțiunea de poesii populare a D-lui 
G. Dem. Teodorescu și din Ochtoicele 
și molitvelnicele cele mai pestrițate cu 
termeni slavonescl. Pare că te lovesce 
guta, când dai peste Vossglașeniele D-rei 
Sevastos.

Acestă espedientă nu este nici umanii 
nici onestă, mai alesă când se gândesce 
cineva, că D-șora Sevastos și-a tipărită 
lucrarea, nu pe banii săi proprii, ci pe 
ai Academiei Române.

tui pactă s’ar altera și că prin urmare 
Ungaria, încercându-se realisarea acelei 
idei, ar avea să se retragă simplu pe basa 
uniunei personale, fără a mai încerca să 
se amestece în afacerile interiore ale 
Austriei."

Unu actu de violență cehii.
Foile germane comunică următdrele 

despre ună actă de violență, care, dâcă 
adevărată că s’a comisă, nu le face 
nici o onore Cehiloră:

In Horschan au Germanii o școlă 
poporală. Invățătorulă, nou numită, veni 
să se instaleze în edificiulă școlei, unde 
i-s’a dată locuință. Cum sosi acolo, ună 
membru ală comitetului comunală și ală 
consiliului școlară locală se duse la elă 
și-i spuse, că primăria nu-i permite a 
intra în edificiulă șcălei, dedrece comuna 
a hotărîtă să folosescă acelă edificiu 
pentru școlă cehică și pentru învățăto- 
rulă ei. Invățătorulă germană cu tote 
amenințările, chiar ale poporațiunii cehe 
de p’afară, declara că, fiindă numită 
învățătoră cu decretă de cătră consiliulă 
școlară c. r. de cercă, nu va ceda decâtă 
numai forței. Amenințată fiindă învă- 
țătorulă de poporă, că va fi aruncată 
în laculă din acea localitate, ca să-și 
asigure vieța părăsi edificiulă școlei. 
Oficiulă comunală deșchise cu forță 
edificiulă, îi arunca afară mobilele învă
țătorului, și se mută în locală școlă 
cehă cu invățătorulă ei.

In contra acestui actă de violență 
s’a făcută arătare la autoritățile compe
tente. Prin acte de acestea însă Cehii 
nu dau dovecjl de liberalismă și în in- 
teresulă loră ar fi să ia ei înșiși măsuri 
de îndreptare, dacă s’a comisă actulă.

Completarea cabinetului în România.
„Corespondența politică" primesce 

din BucurescI o scrisore, care constată, 
că cestiunea d’a complecta cabinetulă 
română nu e actualmente la ordinea dilei, 
deorece portofoliulă lucrăriloră publice 
se află provisoriu în mâni escelente și 
d-nii Lahovarii și Gherassi nu și-au dat 
demisia. Se va da, afară din România, 
puțină interesă personagieloră arătate 
ca candidați pentru ună nou cabinetă, 
căci străinătatea nu se intereseză decâtă 
de direcțiunea politicei cabinetului în- 
tregu, direcțiune ce va rămâne și în 
viitoră în mâni e conservatoriloră.

Decă la o epocă dre-care ar de
veni trebuinciosă să se complecteze ca
binetulă, s’ar lua pote câțl-va membri 
din partidulă junimistă, decă aceștia ar 
voi să admită principiile conservatorilor. 
Der nu pote fi vorba de negocieri cu 
partidulă junimistă. Celă multă o conto
pire între junimiști și liberalii naționali 
ar fi posibilă, căci junimiștii ar putea

Der destulă, căci ml-e temă ca ce
titorii obosiți să nu’ml dică cum a răs
punsă Malherbe pe patulă de morte 
preoțiloră cari, voindă să-i susțiă cura- 
giulă în momentele din urmă, îi vorbiau 
despre viața de veci, der făcândă gre
șeli de limbă: „Ne me pariez plus, vous 
m’en degoutez" (Nu-mi mai vorbiți de ea, 
căci mă desgustațl.)

Acesta este quintesența cărții pre
miate de Academia Română, căreia da
tori suntemă a-i spune: Caveant consu- 
les....\ Va veni vremea, când o vom pune 
sub epitropia condeiului și a criticei se- 
ridse. Suntă câțl-va ani, de când totă 
cu ocasiunea unei acordări de premii 
opinia publică a fostă sfruntată, și atunci 
se dicea, că asupra Academiei în acea 
afacere planeză ună punctă negru; cu 
durere vedemă, că acelă punctă a cres
cută în dimensiune și umbra-i mohorită 
s’a întinsă ca pecingenea; din punctulă 
negru s)a desvoltată o pată negră, în 
fața tcăreia cu toții trebue să ne în- 
grijimă. TeuȘanu. 

pănă la ună orecare punctă să acopere 
pe liberalii naționali cu onorabilitatea 
loră și ar câștiga o mai mare influmță 
în țeră. Deră pretențiunil» ridicate de 
diferiți membri ai altoră partide pentru 
a obține un portofoliu ar trebui să fiă 
luate în considerațiune, atunci ar trebui în- 
aintedetote ca cei ce leridică să’șl modifice 
într’ună chipă seriosă simțămintele loră 
politice. In orl-ce casă, nu esistă pentru 
conservatori nici ună motivă pentru a se 
retrage dela putere.

8C1KILE VILEI.
Reformă in instrucțiune. Ministrulă 

ungurescă de instrucția a adresată con
ciliului instrucțiunii o invitare, d’a ra
porta cum și în ce modă s’ar pute erășl 
pune istoria universală între obiectele 
esameneloră de maturitate, celă puțină 
în întrebările fundamentale, deorece, 
după introducerea regulamentului făcută 
pe temeiulă artîculului de lege din 1883, 
cu privire la esamenele de maturitate, 
prin care s’a scosă istoria universală 
dintre obiectele de învățământă, tinerii, 
cari esă din scolele medii, nu se ducă 
în scolele înalte cu cunoscințe îndestu- 
litore din istoria universală. Mai departe 
ministrulă grăbesce scoterea limbei eline 
din gimnasii, pentru ca orele, ce suntă 
ocupate cu studiulă acestei limbi, să fiă 
ocupate cu studii mai folositore în vieța 
practică.

Cum vedemă, ministrulă ungurescă 
s’a convinsă, că numai cu istoria ungu
rescă, ori mai bine disă nnmai cu cul
tura ungurescă nu-i chipă de trăită ne
cum în lumea asta, der nici chiar în 
închipuita Maghiariă.

* * *
Depunerea gradului li-s’a încuviințată 

cu diua de 15 Septempre 1889 capela- 
niloră militari cl. 2 în reservă : Nicolau 
Aronă, Ibnă Mănoiu, Ionă Manta, Ionă 
Medcșianu, Ionă Moșoiu și Alexiu Staicu, 
toți aparținători cercului de întregire 
Nr. 31.

* * *
Tisza recte Hosch. „Figaro" din 

Parisă dela 9 1. c. aduce, următorea no
tiță: „Marele amică ală Franciei", mi- 
nistrulă-președinte ungurescă d-lă Tisza, 
sosesce adl în Parisă. De pe tribuna 
parlamentului d-lă Tisza a declarată în 
anulă trecută, că concetățenii săi să nu 
ia parte la esposiția din Parisă „deorece, 
stradele Parisului nu suntă sigure". 
Probabilă că de atunci s’a mai gândită 
și și-a schimbată părerea în privința că
lătoriei primejdiose, căci vine să visiteze 
Parisulă și esposiția. Der în mustrarea 
cugetului său a aflată de bine a-șl lua 
ună altă nume. Decă veți audi vorbin- 
du-se de ună baronă Hosch, salutați, 
căci acesta este d-lă Tisza, marele nostru 
amică". — Scirea acesta a fostă desmin- 
țită de foile ungurescl. Tisza nu s’a 
dusă și pote nici nu se va duce la es- 
posițiă. Parisienii nu voră pute saluta 
der pe „marele loră amică" și credemă, 
că acesta nu-i va face nici decum să 
despereze.

* *
Universitatea săsescă și-a începută 

lucrările în 9 Septemvre n., când s’a în
trunită adunarea ei generală în sesiune 
ordinară.

** *
Focii mare. Ni-se scrie {din Deva: 

In diua de 30 Augustă st. v. pe la orele 
6 p. m. s’a întâmplată o mare nenoro
cire în comuna Santundreșă (comit. Hu- 
nedorei) arcjendă 8 edificii, împreună cu 
grâulă, cu fenulă și cu tote câte le are 
bietulă economă pe timpulă acesta adu
nate. încâtă nu le-a mai rămasă decâtă 
vatra negră. Dauna se urcă la 3.200 fi. v. 
a. Dintre aceste edificii au fostă asigu
rate numai două pentru 470 fi. Fo- 
culă s’a ivită din joculă unui băiată 
de 6 ani cu chibrite. — Avisă părinți- 
loră, ca să nu mai lase chibritele (aprin- 
jorele) pe mâna copiiloră.

** *
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Procesă de presă. Foile ungurescl ne 
spunO, că la 12 (24) Sâptemvre se va 
pertracta înaintea juriului din Clușiu 
procesulU de pressă intentata de „pu
blicistul^ Iosifti Petrană în contra di
rectorului de teatru Ditroi pentru vătă
mare de ondre.

♦ 
* ♦

Concert)! de binefacere. Aflămtt cu 
plăcere, că distinsa violinistă domnișora 
Irena de Brennerberg, fiica d-lui primară 
al orașului nostru Fr. de Brennerberg, care 
a absolvată cu succestt strălucită con- 
servatoriultt în Viena, va da Marția vii- 
tore, în 5 (17) Septemvre a. c. ună con
certă cu scopă de binefacere, în salo- 
nulă hotelului Nr. 1. Bilete se capetă 
în librăria d-lui Henrică Zeidner și în 
sera concertului la cassă. Sciindă că 
d-șora Brennerberg a dobândită la con- 
servatoriulă din Viena primulă premiu 
și avendă în vedere și scopulă filantro
pică ală concertului, publiculă nostru 
de sigură nu va întârdia de a încuragia 
cu concursulă său câtă mai numărosă 
acestă multă promițătorii talentă.

♦ * *

• Emke: prescurtare folosită de foile un- 
gurescl, care vrea 30 4^ «Erdelyi-magyar- 
Kultur-egylet11. Ked.

Grațiată. Redactorulă fdiei „Erdely 
Hiradou din Clușiu, Iosef Korbuly, care 
fusese condamnată la șese luni în- 
chisore pentru vătămare de onore adusă 
redactorului lui „Ellenzek“, Miklos 
Bartha, a fostă grațiată de Maiestatea 
sa după ună arestă de 3y2 luni.

* * *
Invitare. La adunarea generală a So

cietății pentru crearea fondului de teatru 
română, precum și la festivitățile ce se 
voră aranja din incidentală acesta în 
orașulă Caransebeșă la 17/29 și 18/30 
Septemvre 1889 după programulă de 
mai josă, invită pentru comitetulă aran- 
jatoră din Caransebeșă d-nii: Andrew 
Grhidiu președinte, D avidă Terfăloga se
cretară.

* At "fc
Emke sprijinită de Jidovi. Din Ter- 

gulă Murășului i-se scrie „Telegrafului 
RomânGu : In dilele acestea s’a instalată 
în capitala săcuescă Murășă-Oșorheiu 
ună ală doilea rabină jidovescă, care la 
instalarea sa ținu o vorbire multă pro- 
mițătore pentru Emite*).  Acestă apos- 
tolă jidovescă «fi06, ca va sprijini ma- 
ghiarisarea din tote puterile. S’a ținută 
apoi și unu banchetă strălucită, cu care 
ocasiune toastară cetățenii Schwarz , 
Wallerstein și alțl jidani, accentuândă 
asemenea promovarea maghiarisării. To- 
astatorii jidani au uitată însă să spună 
și aceea, că ei și ceilalți ai loră cuprindă 
tote întreprinderile de câștigă, încâtă 
creștinii unguri și de alte naționalități 
nu potă ajunge nici la o arendă; că ei 
păgubescă pe creștinii vânzători de ce
reale, tenii etc., dândă cu apucăturile loră 
multă de lucru judecătoriei cercuale și 
poliției, deși în urma urmeloră creștinulă 
rămâne păgubită, er jidanulăcu câștigă. 
Scriitorulă acestoră șire a fostă martoră 
oculară, când — nu de multă — ună 
bietă omă vânduse ună cară de căr
buni în saci, și după ce sacii îi goliră 
de cărbuni în magazinulă Jidanului, i-a 
plătită cu ună sacă de cărbuni mai 
puțină, și zadarnică a fostă stăruința 
bietului omă pentru plătirea sacului de 
cărbuni, mai plângendă bietulă omă, a 
rămasă păgubită. Casele cele mai fru- 
mose din M. Oșorheiu din stradele prin
cipals sunta astăcjl cumpărate de jidani, 
foști săraci la venirea loră aici. Tote 
acestea nu bată la ochi Maghiariloră, 
câtă vreme sprijinescă pe Emke*

* Mc #
Focă la opera din Pesta. In noptea 

de Sâmbăta trecută spre Duminecă opera 
din Pesta a fosta în periculă de a arde, 
a patra oră în timpă scurtă. Intr’o gro- 
pă au arsă haine vechi. Poliția crede, 
că foculă a fostă pusă cu intențiune, 
fiindcă s’au găsită bucăți de lemne învă- 
lîte în haine, cu scopă, se vede, de a da 
nutrimentă focului.

* *

Băbătii. In Clușiu s’a ivită bubatulă 
(vărsatulă.) Din causa acesta procurorulă 
a dispusă vaccinarea arestanțiloră.

Corespondența „Gaz Trans.“
Din tractulu Iernutului. Șeulia romană, 

30 Aug. a. c.
In n-ru 127 ală „Gazeteiu apăru 

ună estrasă dintr’o corespondență tri
misă de ună preotă din tractulă Iernu- 
tului cu data 6 Iunie a. c., care — pe 
când de-o parte cu totă dreptulă îșl es- 
pnmă bucuria sa pentru zelulă manifes
tată de deosebitele protopopiate din ar- 
ohidiecesa gr. cat. de Alba-Iulia și Fă- 
gărașă întru îmulțirea fondului întemeiat 
de Escel. Sa Mitropolitulă Ioană Vancea 
pentru preoții deficiențl, cărei bucurii 
trebue să se asocieze fiă-care Română, 
in linia primă însă preoțimea ca parte 
interesată mai de aprope, —Ipe atunci 
de altă parte nu se sfiesce a eși în pu
blicitate cu neadevăruri trăgendă la în- 
doelă leala atitudine și buna conduită a 
preoțimei din tractulă Iernutului față de 
augmentarea fondului amintită ală pre- 
oțiloră deficiențl.

. . . Subscrisulă — autorisată de on. 
preoți tractuall adunați în sinodă estra- 
ordinară in comuna Ogra la 19 Aug. st. 
n. spre a’șl alege deputatulă tractului 
pentru fiitorulă sinodă archidiecesană — 
in interesulă adevărului și ală reputa- 
țiunei atacate a tractului nostru, luai 
condeiulă spre a face reflexiunile meritorie 
ia corespondența citată.

Onoratulă confrate preotă în co
respondența sa între altele regretă că 
tractulă Iernutului n’a luată nici o ho- 
tărire in cestiunea augmentării fondului 
amintita, numai on. Demetriu Metea pa- 
rochulă gr. cat. din Acintișă a făcuta 
deJa sine ună ofertă de 100 fi v. a., 
obligându-se totodată a solvi în totă 
vieța sa și o taxă anuală egală cu a ce
lorlalți preoți.

Aici corespondentele mascată, însă 
notariu din scopulă celă urmăresce, aiu- 
reză. Nu mi potă imagina, cum a avută 
curagiulă a eși în publică cu ună nea- 
devără ca acela, că tractulă Iernutului 
n’a luata nici o hotărîre în cestiunea 
desă amintită, pe când e faptă necon- 
testabilu, că tractulă Iernutului și-a ți
nută și elă la rendulă său sinodulă în 
cestiunea cunoscută la 3 Aprilie st. n. 
în comuna Selcudă sub presidiulă ordi
nară. Conclusele aduse de sinodă suntă 
depuse la protocolă, care apoi latimpulă 
său s’a înaintata prea veneratului cons, 
metrop. în Blașiu.

Așa curendă a uitătă confratele 
preotă corespondente conclusulă adusă 
de sinodă în presența și cu concursulă 
d-sale, între altele că se deobligă fiăcare 
preotă pe vieță a solvi o taxă anuală 
de 2 fi. v. a. Der aici mai multa se păte 
presupune o aberațiune voluntară, pro
venită din ambițiune personală.... Eu 
insă din parte-mi nu voiescă a ascunde 
mâța in sacă, căci i-se vădă unghiile, 
eu voiescă a spune adevărulă întregă. 
Recunoscă, că e adevără curata și fapta 
necontestabilă, că on. confrate Dem. 
Metea, parochnlă gr. cat din Acintișiu, 
în sinodulă memorată a făcută din par- 
te-șl ună ofertă de 100 i: v. a. și tot
odată s a obligată a solvi și taxa anuală 
de 2 fi. v. a. acceptată de on. preoți 
tractuall pe vieță. Ofertulă confratelui 
Metea s a făcută în sinodă și nu airea, 
și e cuprinsă în procesulă verbală ală 
acelui sinodă. Preoții au acceptata ofer
tulă mărinimosă cu mulțămită între 
aplause prelugite cu „să trăescău și și-au 
esprimată recunoscința protocolară.

Cumcă corespondentulă nostru nu 
spune adevărulă curată, se vede și de 
acolo, că pe când d-sa susține, că trac
tulă n’a luată hotărîre, pe atunci invo
luntară face alusiune la decisiunea ace
luia, când continuă că confratele Metea 
pe lângă ofertulă de 100 fi. v. a. s’a 
deoblegată pe vieță a solvi și taxa 
„egală“ cu a celorlalți preoți. — Decă 
tractulă n’a adusă nici o hotărîre, atunci 
întrebă pe parțialulă corespondentă, cum 
pote solvi clientulă D-Sale taxa „egalău? 
Poftimă logică! Decă n’a spusă totă 
adevărulă, mai bine făcea decă tăcea. 
Si tacuisses etc......

Departe de a intenționa să impug- 
neză ofertulă generosă ală confratelui 
Metea, nu ! din contră îlă laudă ca ună 
merită, ca o faptă nobilă demnă de imi
tată și de alții; — ceea ce intenționezi! 
eu a reproba este procedura .scâlciată, 
care tinde a blama ună tracta întregă.

CunbscemO îioi buba. Causa durerei 
corespondentului mascata e foculă lui de 
mâniă, pentru că nici ună preotă din 
tractă nu și-a luata inima în dinți să 
publice „urbi et orbiu ofertulă confratelui 

Metea și multele sale merite! Hino iile 
dolor!

Preoții tractuall, aderândă la prin- 
cipiulă religiosă: „totă ce este înălțata 
înaintea omeniloră, înaintea lui Dumne- 
deu este urîciune“, au tăcuta, pentru ca 
nu cumva simțulă fină și modestia ge
nerosului oferentă să apară atinse; — 
au tăcută, căci au sciută, că venerabila 
superioritate bisericescă cunosce ofertulă 
din relațiunea oficiului ptotopopescă; — 
au tăcută pentru că S. Scriptură 4* oe : 
„Ce dădrepta, să nu scie stânga“. Fapta 
bună îșl are remunerațiunea în sine și 
prin sine însăși. Manecândă din acestă 
principiu, on. preoți au cugetată de su
perfluu, de vanitate, a mai trîmbița în 
lumea mare acelă actă de genero- 
sitate.

Coresponpentele nostru însă a fosta 
pentru publicitate cu ori ce preță. Acuma 
decă era mai precauta și mai prudentă 
și se ocupa numai cu elogiulă amicului 
său, — fiă convinsă, că nu aveamă de 
a dice nimica, ci tote-i rămâneau de bani 
buni, deorece eu n’am nimica cu meri
tele ori demeritele respectivului con
frate, fiă acelea câtă de multe, reali ori 
ideali, nu mă simță chiămată a-le cerne 
și decerne. Atragă numai atențiunea 
corespondentelui la împrejurarea, că cu 
altă ocasiune, când pășesce în publică, 
se fiă mai imparțială, să se abțină dela 
insinuări necualificate, cum e și acesta 
cu tractulă Ernotului, și eșindă afară 
din tufe să vorb«scă numai adevă
rulă curată și nemistificată, — căci alt
cum se face numai de rîsuiă lumei...

Nicolau Popu, 
parochii gr. cat. și not. trac.

Programa
adunării generale a Societății pentru crearea 
fondului de teatru română, care se va ținii în 
Caransebeșu la 17/29 și 18/30 Septemvre 1889.

I. Sâmbătă în 16/28 Septemvre. 1. 
Primirea presidentului adunării generale 
și eventuală a ospețiloră la gară, la 
orele 2 după amedl.

II. Duminecă în 17/29 Septemvre. 2. 
La 9 ore dimineța serviciulă divină în 
biserica catedrală. Cântările liturgice le 
esecută societatea de cântări din locă. 
3. După finirea liturgiei la 11 ore adu
narea generală se începe cu următorea 
ordine din di: a) Presidentulă deșchide 
adunarea; b) Presidentulă comitetului 
aranjatoră bineventeză dspeții; c) se 
alegă 2 notari pentru ședințele adunării; 
d) se citesce raportulă comitetului so
cietății despre activitatea sa dela ultima 
adunare generală încoce; e) se alege o 
comisiune de 5 membri pentru esami- 
narea raportului de sub d) și pentru e- 
ventuale propuneri speciale; f) se ce- 
tesce raportulă cassariului despre starea 
casei și averea ei; g) se alege o comi
siune de 5 membri pentru revisiunea 
socoteleloră; li) se alege o comisiune spre 
a câștiga membri noi pentru societate. 
i) Disertațiune de d-10 Vasilie Goldișă 
despre „Pesimismulă în poesiile lui M. 
Eminescu“. Cu acesta ședința primă se 
încheie. 4. După amedl la 2 6re ban
cheta la pomulă verde. 6. Sera la 8 6re 
concertă dată de societatea rom. de cân
tări și musică din Caransebeșă. Progra
mulă urmeză separată. După concertă 
teatru: „Ruga dela Chiseteu“, de Iosifă 
Vulcană, jucata de membrii societății de 
cântări din Chiseteu. După acestea întru
nire la mese cu cântări de coruri.

III. Lunî in 18/30 Septemvre. 6. Șe
dința adunării generale se deșchide la 
11 6re cu următorea ordine de di: a) 
autenticarea procesului verbală ală șe
dinței prime; b) raportulă comisiunei 
pentru câștigarea membriloră noi; c) 
raportulă comisiunei asupra socoteleloră 
societății; d) referada comisiunei asupra 
raportului comitetului și eventuală asupra 
propuneriloră speciale; e) defîgerea lo
cului adunării generale pe anulă viitoră; 
f) alegerea unei comisiunl de 3 membri 
pentru autenticarea protocolului acestei 
ședințe ; y) încheierea adunării generale. 
7. Sera la orele 71/2 serenadă presiden
tului adunării generale. 8. La 9 ore pe
trecere de jocă în sală la pomulă verde.

TELEGRAMELE,^GAZ-TRANS.*
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Kiel, 13 Septemvre. Marele prin
cipe succesorii ală tronului rusii a 
sosită la 6rele 33/4 și a fostă salu
tată de tote corăbiile din portă, 
și primită sărbătoresc© de admi- 
ralitate. Marele principe s’a dusă 
în, castelfl, unde’lă primi princesa 
Irena. Orașulă e împodobită ser- 

bătoresce. După prâncjulă ce i-s’a 
dată, marele principe a plecată la 
Hanovera.

Bucurescî, 13 Septemvre. Gu- 
vernulu pregătesce, precum se vor- 
besce, espulsarea mai multoră cjia- 
rișt! străini, între cari și austriac!.

Agramii, 13 Septemvre. Starce- 
vici a fostă liberată acți din în- 
chisore.

ULTIME SOIRI.
Prefectulu din Vlașca, spune 

„R. Ll.“, a făcută cunoscută gu
vernului pe cale telegrafică, că 
dealungulu Dunării ară fi așezate 
numerose trupe bulgare și că după 
informațiunile, ce le-a primitu elă 
de dincolo de Dunăre, la 18 Sep
temvre are se se proclame inde
pendența principatului.

O telegramă din Odessa cătră 
„Daily News“ spune, că unulă din
tre directorii societății ruse de na- 
vigațiune pe Dunăre a declarată, 
că, cu tbte desmințirile oficibse, 
s’aru fi introdusă în Bulgaria mari 
cantități de arme austriace și că, 
afară de aceea, s’ar fi dusă ună 
numeru mai mare de oficeri aus
triac! ca instructor! în Bulgaria. 
Pentru a nu deștepta atențiunea, 
oficerii se c|ice că ară sosi unulă 
câte unulă.

Din Roma s’a telegrafiată că
tră „Agenția liberă“ soirea, că gu- 
vernulu italiană a numită deja 
pentru casulă de resboiu pe gene
ralii prințulă de Aosta, Pianeli și 
Palavicini comandanți de fortărețe 
și pe generalii Cosenz și Cialdini 
șefi de stată majoră generală.

Artistulu Ionescu cu trupa 
sa va mai da încă două represen- 
tațiuni Sâmbătă în 14 și Duminecă 
în 15 Sept. în sala berăriei orășe
nești (Strada Căldărariloru).

Cursnlu la bursa de Viena 
din 22 Septemvre st. n. 1889.

Cursulu piețeS Strașovii
din 13 Septemvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump, 9.44 Vend. 9.47
Argintii românescîi - „ 9.40 „ 9.43
Napoleon-d'orI - - - „ 9.46 „ 9.49
Lire turcescl - - - ,, 10.70 „ 10.75
Imperiali - - - - n 9.70 „ 9.75
GalbinI . „ 5.58 „ 5.64
Scris, fonc. „Albina“6°/o r> 102.- „ —

5°/n n h w Zo h 98.50 „ 99.—
Ruble rusescl - - - „ 122.50 „ 123.—
Mărci germane - - „ 53.10 „ 58.30

Renta de aurii 4U/O ------ 99.60
Renta de hârtii 5°/s - - - - - _ 94.80
Imprumutulă căilorii ferate ungare - — 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 99.90
Amortisarea datoriei căilorii ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) - - 117._
Amortisarea datoriei căilorii ferate da

ostii ungare (3-a emis’une) - - 112, —
Bonuri rurale ungare ----- 104,70 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale BanatU-Timișii - - . 104.70
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.70
Bonuri croato-slavone ----- 105,  
Despăgubirea pentru dijma de vini

ungurescd ------- 99.75
împrumutul^ cu premiulti ungurescii 137.80 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - - 129.75
Renta de hârtii austriacă - - - - 83.50
Renta de argintii austriacă - - - - 84.85
Renta de aurii austriacă ----- no,_
LosurI din 1860 ------- 137.70
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 910._
Acțiunile băncei de creditti ungar. - 317._
Acțiunile băncei de creditii austr. - .305.25 
Galbeni împărătesei- ------ 5,66
Napoleon-d'orI - -- -- -- - 949
MAroI 100 împ. germane - - - - 58.321/,
Londra 10 Livres sterlinge - - - . 119,08

Editorii și Redactorii responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Institute ie creditu și ie economii
FILIALA BRAȘOVU

Amaneteză hârtii de valore 
ȘI DB CELEA R0MĂNESC1 

pană la 85°/0 din valbrea lorii după cursulii de 
anume cu interese de 
6°/0 decă suma împrumutului trece peste v. a. fi. 
61/2% decă suma împrumutului este sub v. a. fl. 
Informațiuni mai de aprope se poți 
dilnicu în biroulu institutului, piață 
90, dela 8—2 ore d. p.

1000. 
1000. 
lua
Ho.

M

ABONAMENTE
GAZETA TE,AHSILVA1TIEI“

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni
șese luni
unu anu

Pentru România și străinătate:
trei luni........................ .. .....................
șese luni ............................................
ună anu.................................................

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Nru. 9364—1889. 158,3—1

PUBLICAȚIUNE.
Din fundațiunea D-rului med. lohan 

Plecker suntG de a se da în împrumută 
2000 fl. pe lângă siguranță hipotecară 
și pupilară și pe lângă carnete de 6%.

Reflectanții îșl potă procura mai de 
aprope informațiuni dela subscrisulă ma
gistrată.

Brașovu, în 7 Septemvre 1889.

■ Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
â 5 cr. se pottl cumpăra în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu...........................................................2
șese luni........................, ... . 1
trei luni............................................

Pentru România și străinătate:
anu........................................................ 8
șese luni.............................................. 4
trei luni.................................. .2

Pe
Pe
Pe

fl. -
fl. —

50 cr.

franci. Q
franci. ft
franci. ft
repede prin ft

binevoiescă

ft Pe
ft Pe
ft Pe
ft Abonamentele se făcu mai ușorii și mai
H mandate poștale,
ft Domnii, cari se voru abona din nou, să
ft a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă. t
X Admimstrațiunea „Gazetei Transilvaniei. £
^>OOOCSXXM>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilii din 1 Iunie 1889

Budapesta—Predealii ff’redealia—IBudapesta B.-Pesta-,A ra dii-Tei wș Teiwș-Aradii-B.-lPestaj Copșa-mică,—Sihiiu

Tren de Trenii Trenu 
per- 
s6ne

accele
rată

omni- 
bUB

Trenă 
mixt

Trenu 
omni
bus

Tren-a 
accele
rații

Tren de 
per- 
s6ne

Trenii 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

perB.

Trenu 
de 

p era.
Trenă, 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenii 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

|
I

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
GhirbSu
Nădeșel

Oradea-mare

Clușiu

Apahida 
Gliiriș 
Cueerdea
Uiora
Vințulil de susii 
Aiud
Teiușă
Crăciunelii 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sighișdra
Hașfaleu 
Hoinorodii 
Ăgostonfalva 
Apatia
Feldidra

Brașovu

Timișîi
Predealu

Bucurescl

8.31
11.20
2.22

3.40
9.20

11.25
1.04

4.18 2.30
2.35
2.42
3.00
3.31
3.50
4.05
4.24
4.56

6.26

5.49

11.05
11.23
12.44

1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11:
5.45 :
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45 

*5.32 
£6.17 
36.49.
59.35

(HI
6.30
7.29
7.53

8.02
8.21
8.43
9.05
9.18
9.40
9.53

10.08
10.32
11.07
11.22
12.31

1.02
1.20
1.40

2.34
3.17
3.48
9.35

3.10
7.22
5.52
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

Bucurescl
g 1Q Predealu

9.28
11.38

1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

_6l24
6.38
6.56
7.15
7.48
9.13

10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

, Timișu

Brașovd

Feldidra 
Ap ața 
Ăgostonfalva 
HomorodU 
Hașfaldu 
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediaști.
Copșa mică j

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelti
Teiușă
Aiuda
Vințulil de susă
Uidra
Cueerdea
Ghirișu
Apaliida

Clușiu

Nădășelti
Gîhrbău
Aghireșii
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd
Fugyi-V  âsârheli
V ârad-V  eleneze

I
Oradea-mare <

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta

Viena

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.45
7.06
7.22
7.37
8.03
8.24
9,04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

7.30
12.50

1.19

2.15
2.47
3.07
3.22
3.56
5.07
5.28
5.57
6.19
6.33
6.47
7.09
7.20
7.47
8.05
8.23
8.33

9.04
10.04
10.41

10.57
11.20

7.30
12.50
1.19
2.15

Tg7
7.44 
8.00
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09
11.35
12.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

*) • 
5.03 
6.22
7.23

Q 
o

o
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Viena
Budapesta
Szolnok

Aradii

Glogovațti
Gyorok
Paulișd
Radna-Lip
Conop
Berzava
Soborșinii
ZamU
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibotti
Vințulfi. de josh
Alba-Iulia
Te inșii_________

ova

8.55
9.54

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

11.-
7.40 9.30

10.42 12.38'
3.53
4.29

5.36
6.061

4.41 6 18
5.05 6.43
5.17 6.55
5.38 7.14
6.05 7 46
6.23 757
7.20 842
7.55 9.11
8.26, 9.39
8.47 9.55
9.11 10.13
9.42 10.37
9.59 10.53

11.- 11.39
11.29 12.01
12.02 12.29
12.19 12.45

1.06 1.24j

Aradu

igovaț

răștia
imeria (Piski)

3onopti 
ladna-Lipava
?aulișu

Szolnok
Budapesta

Viena

3.40jiȚeiușft
,-Itilla
ulii de josh.

11.24
11.59
12.30
1.01
1.32
2.03
2.52"
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22

3.—
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47
6.27
6.54
7.20
7.32
8.03
8.38
9.27
9.46

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10
8. Lo

1.42
2.32

Copșa-mică
Șeica mare 
Lomneșii 
Ocna
Sibiiu

8.-
8.35

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

SâI»iiu-(Dopșa-mic&

Sibiiu 2.30 9.10 9.50
Ocna 3.04 9.37 10.14
Lomneșii 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

Cueerdea - Bsorheiu ■
___ i v ’
5.35 Beghiniilii sftsescil

6.-
1.40 6.05

12.24
,12.36
12.48

1.03
1.29
1.43
1.49
2.04

3.27
5.10
7.06
8.40
1.40

10.50
1.23
3.29
7,45
6.05

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51
9.55

Mureșii-lLudoșii-ISistrița Bistrita-Mur&șia-Eaadoșia

MurSșh-Ludoșii 
Țagh-Budatelecu 
Bistrița

____
4.30
7 27 Țagd-Budatelecd

11’-

Bistrița

Murășil-Ludoșu

3.-
6.49
9.35

Notă: Numerii încuadrațl cu nii grose însemn6ză orele de nopte.

IPetroșeiu-SimeriațPiski)Simeria(Piski)-®Betr®șenn

Simeria 6.47 11.54 Petroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
Hațegă 8.51 1.28 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 !•?? Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 Hațegtl 12.23 7.26
Bâ,nița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

* Aradii—Tfimisora9 Timișora—Aradii

Aradii 6.12 4.12 Timișdra 6.25 î.is;
Araduld nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Ndmeth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
Orczifalva 7.55 5.47 Ndmeth-Sâgh 8.36 3.13
Aferczifalva 8.13 ■ 6.04 Aradulii nou 9.11 3.51
Timișdra 9.04 6.50 Aradu 9.27 4.05

®hirișu—Turda Turda—Ghirișu

Ghirișd 9.33 4.19 Turda 8.29 3.19
Turda 9.54 4.40 Ghirișu 8.50 3.40

SSgldșora—Odoi*he$jk ££ dor heiu—Sighișora

Sighișora 6.05 Odorheiu 6.-
Odorheiu 9.12 Sighișdră 8.56

Begliinulii sslseseu-
Osoriieiaa-Cticerdea

i Oșorheiu

;Mirașteu
Sân pauli

'ii o rnuttî
M. Bogata 
Ludoșii 
Cheța 
Cueerdea

6.011
6.44'
7.251
7.44

Cueerdea 3.05 10.20
Cheța 3.35 10.50
iLudoșfl. 3.51 11.11
M.-Bogata 4.06 11.20
lernută 4.43 11.57
Sânpaulti 4.58 12.12
Mirașteu 5.21 12.36

1 5.40 12.55
Oșorheiu < 6.- 4.58

1
Rsghinul-săs. 7.35 7.—

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

Reghinul-săs. 8.25
10.-

8.-
9.49

6.45 12.15 10.20
7.05 12.35 10.39
7.28 12.58 11.02
7.50 1.19 11.23
8.23 1.49 11.53
8.31 2.02 12.06
9.12 2.18 12.22
9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski)-MJMied.

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

Uni ed.-Simeria (Piski)

Uniedăra 9.30
^erna j 9.56
Simeria 110.15

Tipografia A. MUREȘIANU, BrașovU,


