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Brașovu, 4 Septemvre v.
Afacerea defraudatorului Kokan 

a intratu într’o fașă, care arunca 
o tristă lumină asupra moralității 
și onestității, ce domnesce pănă 
susu, sub regimulft tiszaisttt.

In cursulu pertractării ce în
cepuse înaintea tribunalului din 
Pesta în afacerea Kokan, acesta 
a făcutu unele destăinuiri, care, 
de se vorfi adeveri, voru fi unu 
adevărată scandală pentru admi
nistrația ungurescă a baniloru 
publici.

Kokan defraudeză ani de Țile 
banî din cassele ministeriului de 
comerciu, tiăiesce lume albă și 
cu tote astea nu atrage bănuelă 
superioriloru, nu e controlată de 
nimenea. Er înaintea tribunalului 
declară, că cassa de banî a minis
teriului sta la disposițiunea tutu- 
roră funcționariloru, că pănă și 
secretarulft de stată și ministrulă 
îșî luau refugiulu la cassele de 
banî ale ministeriului.

Aceste destăinuiri au produsă 
ună efectă sdrobitoră asupra ce- 
loră dela putere, căci afacerea 
acesta e o nouă și puternică armă 
în mâna opo-ițiunei în contra des
trăbălării și imoralității ce bân- 
tue ca pecingenea administrația 
tiszaistă.

Insușî tribunalulă, în fața de- 
clarăriloru defraudatorului Kokan 
a trebuită să sisteze deocamdată 
pertractarea, pentru ca cercetarea 
să se întregescă, adecă să se lă- 
murescă, că Ore mai luat’au și alții 
banî din cassa ce o administra 
și că la cine a fostă a doua cheia 
a cassei esposițiunei din Peșta ?

Foile guvernamentale suntă ca 
plouate de cele destăinuite în acestă 
afacere, der nu’și perdă speranța, 
că se va dovedi nevinovăția fos
tului secretară de stată în minis- 
teriulă de comerciu Matlekovics și

a fostului ministru de comerciu, 
Szecheny, pe cari Kokan i-a îm- 
plicatu în acestă scandalosă afa
cere.

Cu tote astea nevoite suntii 
reptilele tiszaiste a recunbsce, că 
nu mai merge cu miseria adminis
trativă de aȚî, și că nu e destulu 
să se reiormeze administrația, ci 
treime se se reformeze și pbicewrile și 
înclinările și modulu de train.

Aci e aci, lipsesce crescerea 
bună, educațiunea inimei, semțulu 
moralu și cu elu moralitatea ; de 
aci iau nascere apucăturile și în
clinările rele, de a trăi bine și a 
munci puținii, de a fura banii pu
blici pentru satisfacerea acestoru 
înclinări și deprinderi.

Der dela capu se ’mpute peș
tele. Guvernulu tiszaistu s’a dis
tinsă, de când șl-a înfiptu ghiarele 
în bugetu, prin destrăbălare, prin 
nedisciplină, prin risipă de bani, 
prin lipsa de semțu moralu; a fo
losită timpulă, nu ca să guver
neze cinstită, ci ca să persecute 
naționalitățile, să ’șî bată jocu 
de cele mai sfinte drepturi ale aces
tora, să falsifice adeveratulă libe- 
ralismă, să corupă societatea înce- 
pendă cu coruperea alegetoriloru, 
se bată câmpii după ideile smintite 
de maghiarisare și să sădescă ură 
între poporele patriei.

Ale tale dintru ale tale, dom
nule Tisza!

Țelnrile politicei rusesc!.
In România, Bulgaria și Serbia se 

colporteză în mare numără nisce hârtii 
tipărite, prin care se arată ca inevita
bilii răsBoiulă în contra Austro-Ungariei, 
în urma căruia Rusia va cuceri Galiția 
ostică; Ardelulfi, Bănatulă ostiei! și Bu
covina sudică se voră încorpora cu Ro
mânia; Bosnia, Slavonia și Baclca se

voră încorpora cu Serbia ; prințulă Mun- 
tenegrului Nichita va ajunge rege ală 
Serbiei, regele României Carolă va fi 
isgonită și înlocuită cu o diuastiă orto- 
docsă, tăte bisericile ortodocse se voră 
pune sub biserica statului rusescă, er 
catolicii și protestanții voră fi isgonițl 
din țerile belcanice. Acestea ar fi țelu
rile politicei rusesc!!

Clcrulă franceză și alegerile.
In lupta electorală dintre republică 

și monarchiă, clerulă franceză ia posi- 
țiune hotărîtă pentru monarchiă. Minis
trulă de justiția Thevenet adresase o 
cerculară cătră cleră, în care le reco
mandă să fiă neutrali în lupta electo
rală. Episcopulă din Seez la rându-i a 
adresată ministrului o scrisore, ală cărei 
tonă e forte provocatoră. Episcopulă 
din Bayeux descrie într’o pastorală per- 
secuțiunile guvernului republicană în 
contra bisericei și pe credincioșii săi îi 
îndemnă să protesteze prin votulă loră 
în totă țera. Episcopulă din Saint-Claud 
înfățișeză abținerea dela alegeri ca ună 
păcată și poruncesce credincioșii oră săi 
să-și dea voturile loră celoră mai demni, 
mai capabili și mai siguri apărători ai 
religiunei, cari voră fi și stâlpii cei mai 
tari și neclintiți ai Franciei. Episcopulă 
din Valence dice chiar, că esistența mai 
departe a Franciei atârnă de nimicirea 
republicei dușmane bisericei.

Arestări în Solia,
8 Agenția balcanică^ din Sofia anunță, 

că în 11 Septemvre n., cu ocasiunea ser
bării onomasticei Țarului, doispredece 
conducători ai oposițiunei zankoviste, 
radoslavoviste și karaveloviste, cari au în
tocmită o manifestația, trimițândă fără 
permisiunea guvernului cerculare tipărite 
de cuprinsă politică și dându-le acestora 
în modă ilegală ună caracteră oficială, 
au fostă arestați și, după ce s’a înche
iată procesă verbală cu ei, au fostă erășl 
liberați. Afacerea se află în mânile jus
tiției. Conducătorii din vorbă ai oposi
țiunei au înaintată ministrului dejustițiă 
ună protestă. Te-Deumulă, ce avea să

se oficieze în catedrală, nu s’a săvâr
șită.

SOIRILE piLEI.
Regele României a primită din par

tea președintelui Republicei Argentine 
și din partea președintelui Republicei 
Haiti câte o scrisore de felicitare, drept 
răspunsă la notificarea ce li-s’a făcută, 
că principele Ferdinand a fostă desem
nată ca moștenitoră presumptivă ală Co
ronei și a primită titlulă de Alteță Re
gală, Principe ală României.* * *

Transportulii vitelorti mărunte. Sta- 
tutulă emisă din partea căpitanului oră- 
șănescă din locă, cu privire la transpor- 
tulă viteloră mărunte, care stătută a 
fostă întărită de municipalitatea comi
tatului și de ministeriulă de interne, a 
întrată deja de mai multe luni învigore, 
și transgresiunile în contra acestui stă
tută, mai cu semă Vinerea cu ocasiunea 
târgului de săptămână, se anunță la că- 
pităuatulă orășănescă.* * *

Turnu derimatti. In Apahida s’a dă- 
rîmată la 12 Septemvre n. turnulă ce 
se zidesce ală bisericei românescl, îmor- 
mântendă sub dărîmăturl pe lucrători. 
Unulă din aceștia a fostă omorîtă, altul 
trage de morte, mulți suntă răniți mai 
multă seu mai puțină greu. Procura
tura din Clușîu a ordonată cercetare.* * *

Focă. Ni-se scrie: In 11 Septemvre 
pe la 5 ore după amedl, ună focă groz- 
nicu a isbucnită în comuna curată ro- 
mânescă Sântandreșă din cerculă Devei 
încâtă în timpă de 1 oră a prefăcută în 
cenușe edificiile a 9 familii, ardândă cu 
totulă 9 case și 6 șuri, grâu, fână, paiă 
și alte rechisite economice. Dauna se 
urcă peste 2000 fl. Dintre incendiațl, 
paguba cea mai mare a suferit’o părin
tele gr. or. Bera Avelă. Asigurați în 
contra focului au fostă numai doi eco
nomi, unul cu 200 fl. și altulă cu 120 fl.

FOILETONULU „GAZ. TRANS. “

O biserică român 6sct! din se- 
colulu XIII.

In comitatulă Maramureșă, unulă 
dintre cele mai romantice plaiuri ale 
Țării pngurescl, valea Izei—îmbogățită cu 
undele albastre aleMarei, după-ce apercurs 
o cale cam de vre-o opt mile loc —pe un 
șeșă răcorită dinspre medă-năpte și sore- 
răsare de vânturile Apețchei bătrâne și 
bărea aromată a pleșugului Popă Ioană 
— se varsă în Tisa, formândă ună os- 
trovă dintre cele mai frumose. Pe acest 
ostrovă este situată[;Sighetulă Marmației, 
tergă vechiu cu privilegii date de Lu- 
dovică I la an. 1352, scenă a mai mul- 
toră întâmplări de mare însemnătate, 
făuriă unde de-alungulă veacuriloră s’a 
fabricată de cătră naționalismulă falsă 
maghiară săgețile cele mai venmdse con
tra Româniloră mărmățenl, locă în multe 
chipuri interesant [pentru noi Românii. 
Să înșirămă astă-dată unulă:

Tergulă s’a fălită multă vreme cu 
ună vechiu monumentă istorică, bi
serica ev. ref. consumată de flăcări la 
an. 1859. Asupra trecutului acestei bi
serici s’au făcut cercetări migălose din 
partea scriitoriloră Vârady Gâbor, Henszl- 
mann Imre, pote celă mai bună arche-

ologii maghiară, și Szilâgyi Istvân, eru- 
ditulă directors ală liceului din Sighetă. 
Pentru-că nu în tote ne vină la soco- 
telă acestea cercetări, nu putemă dice 
lipsite de merită, vomă face câteva re- 
flexiunl asupra acelora.

Cercetările potă fi resumate în ur- 
mătorele :

Partea din frunte a bisericei, naia, 
probabilă c’a fostă clădită între anii 
1050—1150, altarulă și portalulă de că
petenia cam pe la mijloculă secuiului 
XIII, er sacristia (vestmântăria) yerosi- 
milă la an. 1320. Atâta despre timpulă 
în care biserica s’a clădită.

Biserica cu an. 1624 începândă a 
trecută în posesiunea ev. reformațiloră. 
Biserica formase timpă îndelungată 
averea romano-catoliciloră, considerândă 
însă structura clădirei; Biserica la început 
a fosta a credineioșilorii de ritulu răsări- 
tinîi. Biserica la an. 1632 a fostă de 
nou văruită, i-s’a redidită și cereulă. La 
an. 1717 a fostă jăfuită de Tătari cari 
îșî aflară mortea prin securile Românilor 
la comuna Borșa. La an. 1728 cotolicii 
se încercă să o recâștige, însă înzadară. 
La anulă 1775 turnulă prin o ordinați- 
une a reginei Maria Teresia se modifică. 
La an. 1842 biserica este spoită, cu

acestă ocasiă s’au aflat pe păreți zugră
vite nisce frumose picturi frescurl. Cu 
privire la aceste picturi d-lă Szilâgyi 
Istvân în anulă 1850 scrie în „Magyar 
Akadeîniai Erteșito“ între altele și ur- 
mătărele:

„In ceea ce privesc icănele, ochiulă 
rămâne isbită de anumite caractere, ce 
ne revocă în memoriă obiecte de prin 
țeranostră. Astfel este cinga (chinga) și băl- 
țarulă (peptarulă, presura, der Brustrie- 
men) dela calulă Sf. George, der îna
inte de tote și mai alesă liuțiolulă, cu 
care ângerulă duce la ceriu spiritul mar
tirului, apoi chinditura de pe cămașa S-tei 
Caterine. Tote acestea întru atâta semănă 
cu obiectele de felulă acesta din casele 
țăranului mărmățană, încâtă nici chiar 
ună ninută nu ne putemă îndoi asupra 
indigenității loră. Nu este casă la ță
ranii noștri din Marmația, în care să 
nu afli lințiole de felulă acestuia. Indrăs- 
nescă deci a scăpa vorba: zugravulă 
seu că a fostă din Marmația, seu vreme 
îndelungată a locuită acolo, seu la ori
ce casă era din vr’ună ținută ală Un
gariei, unde a fostă în usă acestă 
modă de țesere."

La anulă 1859 biserica a fostă con
sumată de flăcări, pe zidurile crepate

d-lă Szilâgyi a descoperită și mai multe 
zugrăviri de felulă celoră pomenite. 
Atâta despre istoriculă bisericei. Acum 
să ne facemă și noi observațiile nostre.

Erudiția lui Henszlmâr și Szilâgyi 
ne garanteză orecum pe deplină , că 
naia bisericei a fostă clădită în veculă 
XI seu XII, adecă pe când în architec- 
tuiă stilulă gotică începea să dee în 
lături stilulă elino-romană și nu putemă 
avea nimică de observată nici în potriva 
aserțiunei, că altarulă și portalulă prin
cipală a fostă edificată probabilă cam 
pe la mijloculă secolului XIII, der ne 
place a crede, că sacristia a trebuită să 
fiă mai târejiu edificată, decâtă cum îlă 
pună scriitorii din cestiune, așader după 
an. 1320, mai îndărătă cu câteva decenii. 
Și ecă pentru ce. Mania de a face din 
poporațiunea de ritulă răsăritână a țării 
credincioși pravaslavnicl, catolici apuseni, 
s’a ivită în țările nostre întâiașl dată cu 
ăre-care vehemință sub Carolă I, der ea 
luase mai multă cutezanță numai sub 
regele Ludovică I, între anii 1342—1382. 
Ne este binecunoscută din istoriă, că în 
acestă privință nu se-a făcută multă 
alegere nici în mijloce. Cu tote acestea 
în cele mai multe rânduri numai rota și 
alte specimene de torturi puneau pe
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Foculă se dice că a luată nascere din- 
tr’o claiă de fend, ce au aprins’o nisce 
copii de 5—6 ani, cari se jucau cu aprin- 
jdre (chibrite).

** *

*) Ionii Huniade ora tatălă lui Matei Hu- 
niade Corvină

Furtu de sare. Aceeași foiă spune, 
că de mai multă timpă se fură sistema
tică sare dela oficiulă mineloră de sare 
din Uiora. Comitetulă administrativă ală 
comitatului a hotărîtă să intervină la 
ministeră pentru înființarea unei garde 
permanente de gendarmi, deorece gardii 
financiari, precum amară se plânge di- 
rectorulă financiară, mancă dese bătăi 
dela hoții de sare.

* * *
Esposițiă de copii. Vinerea trecută 

a fostă îu Sibiiu esposiția de copii, ce 
a organisat’o reuniunea higienică de 
acolo. Au fostă espușl 98 copii, dice 
„Sieb. Deutsch. Tgbltt“, cei mai mulțî 
români din solgăbirăetulă Săliștei. Pre- 
miulă ântâiu din cele 13 l’a luată ună 
băetă din Săliște, ală doilea ună băetă 
din G-ușterița.

* * *
Magazinulu de tutunu din Portoșă 

lângă Mureșă, unulă din cele mai mari 
ale Ardeiului, se va transfera, spune 
„Kolozsvar“, încă în anulă acesta la 
Deva. Motivele nu se spună.

* * *
Concertă. Programa concertului (cu 

orchestră) ce-lă va da Marți în 17 Sept. 
1889 în sala otelului Nr. I d-șora Irena 
de Brenneberg, cu concursulă d-lui 
Sfenner, este de următorulă cuprinsă 1. 
Weber: „Iubel-Ouverture“ pentru or
chestră (musica orășănescă). 2. Paganini: 
Concertă" (D-dur) pentru violină cu acom
paniamente de orchestră (orchestrată de 
A. Brandner) (Cadența Helmesbergersen), 
d-șora Irena de Brenneberg. 3. a) Gade: 
„So oft mein Auge die Fluren schaut“ 
(din „Erl kănigs Tochter)“. b) Kremser: 
„Wilhelmus von Nassauen“ din „Alt- 
niederlăndische Volkslieder", pentru ba- 
ritonă cu acompaniamentă de orchestră, 
d-lă Fr. Stenner. 4. Sarasate: „Fantasia 
Faust“ pentru violină cu acompaniamentă 
de orchestră (orchestrată de A. Brandner), 
d-șora Irena de Brenneberg. 5. Beetho- 
ren : Partea 2-a din symphonia C-dur 
pentru orchestră (musica orășănescă). 6. 
Vieuxtemps: Concetă (E-dur) pentru vio
lină cu acompaniamentă de orchestră, 
d-șora Irena de Brennerberg. Inceputulă 
la 8 ore sera. — Bilete se află de ven- 
dare la librăria Zeidner și sera la 
cassă. _________

Mateiu Corviuu.
„Telegrafulfi Românii“ din Bu- 

curescl scrie:
In Ungaria lumea, care se dice lu

minată, și-a luată sarcina pe atâtă de 
ingrată pe câtă de periculosă pentru 
stată de a ațîța, în totă momentulă, șo- 
vinismulă maghiară și d’a împinge ast- 
felă la contopirea celorlalte naționali
tăți în elementulă ungurescă.

Istoricii unguri contribue, în prima 
liniă, la întruparea și răspândirea acestei 
rătăciri. Ei și-au propusă a nimici dove- 
dile istorice despre continuitatea Româ- 
niloră pe pămentulă vechei Dacii și lu- 
credă, cu o stăruință — care ar fi ad
mirabilă, decă s’ar pune în servițiulă a- 
devărului — spre a interpreta documen
tele în sensă păgubitoră Româniloră.

O nouă dovadă de acestă felă ni-s’a 
dată cu ocasiunea serbăriloră pentru așe- 
darea petrei comemorative pe casa în 
care s’a născută marele rege ală Unga
riei, Mateiu Corvină. La acea serbare s’a 
glorificată Mateiu spunendu-se, că elă e 
podoba tronului regală maghiară.

Așa este, poporulă maghiară și acum 
pre-măreșce și plânge pe eroulă și pe 
administratorulă M. Corvină în prover- 
bulă Meghalt Mdtyăs Kirăly, oda as igaz- 
sâg ! (a murită regele Mateiu, a murită 
dreptatea!)

Der s’a mai afirmată, cu strania pre- 
tențiune d’a spune ună adevără istorică, 
că Mateiu Corvină a fostă Maghiară de 
nemă. Acestă afirmare este istoriceșce 
falsă.

Intr’adevără, Mateiu Corvină a fostă 
rege și mare rege ală Ungariei , der de 
nemă românii’, era, pote, cum suntă și 
astăcjl mulțî în Săcuime, Română cu 
limbă ungurescă.

Naționalitatea română a lui Corvină 
nu se pote seriosă contesta, căci croni
cari maghiari vechi și documente, care 
nu potă fi puse în dubiu, o dovedescă 
în modulă celă mai plausibilă și neîn- 
doiosă.

Citămă, între alte documente, care 
vădescă românitatea marelui rege ma
ghiară, numai următorele, care ni-se pară 
îndestulitore :

Bonfinius spune, că originea lui Ma
teiu Corvină se trage din Corvinii ro
mâni. Cronicarulă Heltai scrie, că tatălă 
lui M. Corvină a fostă din părinți ro
mâni. In fine Aeneas Silvius, papa Piu 
II. de mai târdiu, declară pe tată-seu de 
Română. Citămă chiar textulu:

„Iohannes Hunniades, cuius nomen 
obnubilabat, non tarn Hungaris, quam 
Valachis, ex quibus natus erat, gloriam 
auxit.“ Eacă și traducerea: „lonă Hu- 
niade*)  ală cărui nume a întunecată pe ală 
celorlalți — autorulă vorbesce de băr
bații renumițl Maghiari citați mai Sus în 
lucrarea sa — a sporită gloria nu atâtă 

a TJnguriloră, câtă a Româniloru din care 
era născutuA

Aceste documente, neputândă fi întru 
nimică bănuite, românitatea de origine a 
lui Matei Corvină se dovedesce clară și 
în modă necontestabilă.

Pretențiunile ridicate în serbarea 
dela Clușiu suntă deci o îndăsneță și 
neomenosă falsificare a adevărului isto
rică. Nu Ungură, ci Română fost’a 
Mateiu Corvină și adus’a Ungariei a- 
tâtă de mari și nemărginite servicii- 
încâtă, chiar după 400 de ani dela 
morte, poporulă îi păstreză legen
dele și’șl aduce aminte de elă și de 
faptele lui cu recunoscință adâncă și me 
ritată.

L’au revendicată Maghiarii, falsifi- 
cândă istoria ; îlă revendicămă noi ca ală 
nostru, întemeiațl pe adevărulă istorică, 
pe documente nebănuite.

.. i Și acum, ună învățămentă trebuesă 
tragemă din cele petrecute la Clușiu. 
Dat’am Ungariei, ca și altoră țări, fii 
valoroși d’ai noștri, cari le-au adusă ser
vicii imense. Acele națiuni străine, 
când le recunoscă serviciile, și’ijînsușescă 
și-i umilescă desbrăcându-i — ca în ca- 
sulă lui Corvină — de calitatea loră na
țională.

Invățămentulă ce trebue să tragemă 
din acestea este că: Românii, ori de pe 
unde, ai Româniloru ji mimai ai lorii tre
bue să fia și pentru Români să lucreze; 
căci cei ce au lucrată pentru alții — ca 
Corvină — nu voră avea nici măcară 
mângăiarea,ca națiunea lor să sefolosescă 
cu ceva din bin binele făcută de ei al
toră națiuni.

Afacerea Kokan.
Prima di a processului.

MercurI în 11 Septemvre s’a înce
pută pertractarea finală în procesulă a- 
cesta sensațională de defraudare, care 
după două dile s’a amânată din nou.

Tribunalulă este compusă din con- 
silierulă br. Bela Rudăyenslcy ca preșe
dinte, și ca votanți d-nii Kălosy și Băno. 
Acusatoră publică e procurorulă Tassy 
er erariulă păgubită e representată prin 
consiliarulă Alex. Makai. Ca apărătoră 
funcționeză advocatulă G-eza Polonyi.

Interogatoriulu acusatului.

Ioană Kokan e născută în Kalocsa 
de 42 de ani, rom. cat. însurată și tată 
a trei copii. Elă a fostă directoră ală 
oficiiloră de manipulațiune în ministeriulă 
de comerciu.

Președintele: Acusatule Kokan, ai 
aurită acusațiunea ce se redică în contra 
d-tale|; mărturisescl că ai defraudată bani 
de ai statului în suma totală de 42,696 
fl. 54 cr. ? — Kokan: Nu, nu-o mărturi- 
sescă. — Preș.-. Ai mărturisită acesta la 

polițiă și mai târziu înaintea judelui de 
instrucțiune și acum dună 10 luni tăgă- 
duescl. — Kokan: Credeam atunci, că 
ministeriulă va da Intregei afaceri o 
altă direcțiune și nu mă va lăsa în tină.
— Preș.: Cine der să fi comisă defrau
dare. — Kokan: Vă.rogă se întrebați pe 
acela care păstra duplicatulă cheiloră dela 
cassă. — Preș.: De ce ai mărturisită der 
la (investigare? — Kokan: Voiam să 
scotă pe domnii în ministeriu și și pe 
mine să mă scotă din suspițiune. — 
Preș.: Câtă ai defraudată der însuși? — 
Acusatulă Kokan: Celă multă 20,000 
pănă în 24,000 fl. Ori câtă silință mi-aș 
da, nu potă scote mai multă la ivelă 
ca 24,000 fl. — Preș.: Numesce der pe 
aceia, cari după părerea d-tale au defrau
dată? — Kokan: N’am putută să dau 
de urma respectivului, deși mi-am dată 
mare silință. Faptă este că fiecare cassă 
avea două chei, și duplicatulă cheii îlă 
păstra o altă personă.

Preș. Când ai intrată în serviciulă 
statului? — Kokan: In 1873. — Preș.: 
Când ai fostă numită directoră ală 06- 
ciiloră de manipulare ? — Kokan In 1885.
— Preș.: Când ai începută defraudările? 
Kokan: La finea anului' 1885. Abia lu
asem asupra mea cassa și vădui, că lip - 
sescă din ea 400 fl. Am provocată pe 
ună funcționară, de a cerceta lucrulă, 
der nu s’a făcută nimică. — Președintele: 
Firesce că după aceea ai continuată de
fraudările? — Kokan: în sume de 50— 
200 fl. Am defraudată numai din banii 
esposiției din Pesta. —Preș.: Acesta nu 
e adevărată, căci după propriele’țl (măr
turisiri ale d-tale ai defraudată din su
mele depuse. — Kokan: Deorece am 
admisă ^că cei 42,000 fl. i-am defrau- 
tadu însuși, am trebuită să recunoscă și 
asemeni posturi, pe cari nu le-am atinsă 
nicl-odată. — Preș.: Ei bine, eu îți voiu 
dovedi, că ai defraudată și din depuneri. 
Ai defraudată și suma depusă de Rausch.
— Kokan Acesta nu e corectă.

Preș. : Ducatulă Baden a cumpă
rată dela herghelia reg. ung. a ministe- 
riului de comerciu doi armăsari, pentru 
cari s’au trimisă 6000 fl. Acesta sumă 
numai după 11 luni ai pus’o în cassă, 
când se observase, că lipsesce. Și acești 
bani i-ai cheltuită adecă i-ai defraudată.
— Kokan. N’am cheltuită eu acești 
bani, ci i-am împrumutată unoră domni 
mari din ministeriu. —Preș. Numesce pe 
acești domni. — Kokan. Ministrului conte 
Paulii Szechenyi și secretarului de stată 
Matlekovits i-am împrumutată. — Preș.: 
Acestoră domni? — Kokan. Mai bine 
disă consiliarului ministerial Kozma ; aces
tuia i-am împrumutată 700 fl. și vre-o 
1400 fl. am împrumutată diurniștiloru și 
canceliștiloră. — Preș. De ce n’ai făcută 
arătare? — Kokan: Cui să-i fi făcută

buza ortodoxului schismatică mărturi
sirea credinței apusene. In acestă epocă 
credemă noi, că s’a edificată și sacristia 
la biserica din Sighetă. Biserica însăși, 
după cum mărturisescă și scriitorii din 
cestiune , la începută a fostă menită 
pentru credincioși de ritulă răsăritenă. 
Se clădesce însă sacristia și biserica — 
așa se vede — trece în posesiunea ca- 
toliciloră. Ori cine pote conchide, că 
aci nu s’a urmată cale firescă, căci, 
sciindă odată, câtă țineau încă omenii 
la legea loră pe acele vremuri, nu pu- 
temă admite cu minte luminată , că 
credincioșii răsăriteni au trecută ei de 
ei, ei de bună voiă la catolicismă. Așa 
der a trebuită, ca aci forța să suprime 
dreptulă netăgăduită. Și astfelă, numai 
în urma acestei conversiuni silnice a pu
tută să se edifice sacristia.

Să nu admitemă însă acestă părere, 
să conchidemă la o altă cu multă mai 
verosimilă. Scriitorii pomeniți mai susă 
nu amintescă, decâtă că biserica la în
cepută a servită celoră de ritulă răsă
ritenă. Ei bine , răsăritenl uu fostă 
și încă mai suntă și astăcll în Țera un
gurescă și între Șerbi și între Români; 
pe acele vremuri au mai fostă încă și Ruși. 

Der firesce, aci nu pote fi vorba decâtă 
de Ruși și Români, căcIînMarmația, de 
când se pomenesce că au venită Ma
ghiarii în aceste șărl, nu au fostă decâtă 
Ruși și Români. A cui deci din aceste 
două nemuri a fostă biserica? Spunemă 
din capulă locului: a Rușiloră n’a putută 
să fiă nici la ună casă, căci deși nu se 
pote arăta cu esactitate istorică , că 
Rușii, înainte de a fi colonisațl de prin
cipele Teodoră Coriatovich în Marmația 
și în comitatele vecine, ar fi fostă lo
cuită pănă chiar și în Sighetulă Mar- 
mației, picturile frescuri descoperite la 
an. 1842 și 1859 de d-lă Szilâgyi suntă 
pentru tesa: că biserica, înainte de a fi 
fostă clădită sacristia, înainte de a fi 
trecută în posesiunea catoliciloră, a tre
buită să fiă a credincioșiloră români de 
ritulă răsăritenă. Așa e, aceste picturi 
frescuri semănă de minune cu țăsăturile 
țăraniloră din Marmația, — în Marmația 
însă, va observa cineva, suntă trei nemuri: 
Maghiari, Ruși și Români, și d-lă Szilâgyi 
nu ne spune espres, că picturile frescuri cu 
țăsăturile căruia dintre aceste trei nemuri 
semănă? Der acesta nu îngreuneză dele
garea cestiunei în nimic, — noi nu putem 
vorbi de țăsăturl în stilă maghiară, căci 
stilă maghiară nu a esistată de cându-i 

lumea, după cum și Maghiarii recunoscă 
și biserica a fostă pentru credincioși de 
ritulă răsăritenă pe timpulă când pictu- 
turile frescuri s’au zugrăvită, er Ma
ghiarii pe acestea timpuri au fostă ca
tolici. E lucru naturală deci, că aci nu 
pote fi vorba decât de Ruși și Români. Se 
ivesce deci întrebarea: picturile frescuri 
descoperite de d-lă Szilâgyi semănă cu 
țăsățurile rusescl seu cu cele românescl ?

înainte de a răspunde la acestă în
trebare, facemă o mică digresiune. La 
anulă 1882 în Sighetulă Marmației s’a 
întocmită o esposițiă de industria de casă. 
Bărbați îndemânatici în cele ale esteti
cei, trimiși din partea ministrului ungu
rescă și de „Kârpât-Egyesulet“, au con
statată în acestă esposițiă următorele.- 
în ceea ce privesce țăsăturile de casă 
la poporațiunaa din Marmația esistă ună 
ună unică stilă, imitația stilului romană, 
une-orl curată stilă romană, și acesta în 
părțile locuite de Români. („Teendoink 
a kiâlitâs utân“, de Hollosy Istvân, în 
M. Szigetă 1882).

- Acum să răspundemă la întrebarea 
de mai susă. D-lă Silâgyi nu putea 
vorbi decâtă de țăsăturl ce' se află în 
casele țăraniloră români, căci numai ele 

au caracteră distinctivă între tote cele
lalte. Așaderă e afară de ori-ce îndoială, 
că biserica a fostă la începută a Româ- 
niloră cu rită orientală.

Acum să reluămă firulă criticei în- 
trelăsată. Am disă, că sacristia :a fostă 
clădită mai târdiu decâtă anulă 1320; 
spre acestă scopă disesemă, că a trebu
ită să fiă edificată pe timpulă când sub 
Ludovică I bântuia mania de a face ca
tolici chiar și cu sila din credincioșii de 
ritulă răsăritenă. Der am mai disă, că 
spre dovedirea aserțiunei de mai susă 
vom stărui a ajungeși la o altă deducțiune, 
la o părerere mai multă probabilă. Și 
ce făcusem ? Am stăruită a înlesni calea ce 
duce la acestă părere mai întemeiată și am 
dovedită, că biserica a trebuităsăfiă ro- 
mânescă, am dovedită acesta cu scopulă 
ca să putemă susținea că sacristia a fost 
edificată mai târdiu decâtă anulă 1320 
și credemă că a fostă edificată numai 
după-ce Românii din Marmația au emi
grată în Moldova, totă sub Ludovică I, 
căci astfelă fîesce-care îșl pote esplica, 
cum de biserica menită pentru credin
cioși de ritulă răsăritenă a trecută în se- 
colulă ală XIV în posesiunea romano- 
catoliciloră. Anulă în care s’a petrecu^. 
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arătarea; nu cumva aceluia care încuviin
țase împmmutulu? — Preș. Cine a dată 
acesta încuviințare ? — Acusatulă Kokan: 
Ministrulă și secretarul^ de stată. — 
Preș. Cui i-ai dată der banii? Consilia- 
rului ministerială Kozma? E ciudată că 
deodată aduci înainte asemeni lucruri? 
Kokan. Și la investigațiune am declarat 
astfelă. — Preș. : Acolo ai vorbită nu
mai de avansuri. — Kokan. Speramă că 
ministrulă va aplana lucrulă.

Preș. Spune’ml acum Kokan, decă 
n’ai fostă D-ta vinovatulă, de ce ți-ai 
mai dată silința a juca comedia cu cei 
42,000?*)  Kokan. îmi pare destulă de 
rău că am făcut’o. Decă m’aș fi dușii 
atunci la ministru și aș fi vorbită cu elă 
atunci uu aș sta acum aici. (Mișcare în 
publică.) Preș. Nu suspițiuna aici pe ni
meni, căci s’ar fi făcută complicele 
d-tale acela, care ar fi voită să te scape, 
doră nu vei voi a suspițiuna pe ministru 
cu așa ceva? — Kokan. Nu, der minis
trulă a fostă totdeuna bună față cu 
mine, elă ar fi aplanată afacerea. — 
Preș. D-ta de aceea n’ai depusă în cassă 
banii primiți dela Rausch, pentru ca să 
nu se descopere lipsa?—Kokan. Așa e.—

acestă întâmplare nu se pote hotărî cu 
siguritate, căci nici anulă în care Bog
dan a emigrată cu Românii din Marma- 
ția în Moldova nu se scie încă cu po- 
sitivitate istorică. (Vedl „Magyarorszâg 
tortenelme11, de Horvâth Mihâly, tom. II. 
pag. 123 an. 1860 în Pesta.)

Din cele dise se mai vede, câtă de 
zadarnică este munca celoră de felulă 
d-lui Pâl Hunfalvy (Hunsdorfer), cari 
stăruie să argumenteze, că Românii nu
mai în secolulă XIII și XIV au fostă 
colonisațî în Ungaria, cărei Românii 
chiar în comitatele cele mai nordice ale 
Ardeiului vechiu în veculă ală XHI, ba 
în veculă XII aveu casă și masă și chiar 
și biserici frumose. Istoria e ca marea, 
pe fundă îi suntă așefiațl mărgăritarii, 
celă ce voiesce ..să’i scătă în mij- 
locă de furtună să pierde și pe sine ; 
cel ce socote că suntă ascunși în spumă 
pe suprafață, nu întelnesce decâtă bul
buci ce se spargă cu înlesnire la lumina 
de sore. Aci zace causa, de ce învăța- 
tulă nici într’o sciință nu ajunge la re- 
sultate atâtă de nimică ca în istoriă. 
când se lasă a fi condusă de patimi și de 
interese, ori studieză cestiunea numai pe 
jumătate. Vaailie Vaida.

Președintele întrebă apoi pe acusa- 
tulă Kokan, să-i esplice cum vine, că 
c’ună salară de 1500 fi. și cu alte ono
rare de vr’o 650 fi. pe ană, făcea elă 
(acusatulă) ună luxă așa de mare acasă? 
Kokan răspunse că atunci când s’a în
surată la 1876 a primită ca z^tre a 
nevestei sale în anulă ântâiu 4000 fi si 
mai târdiu ajutore. Preș. — Der cu tote 
astea din 2000 fi. pe ană nu puteai să 
zidescl casă — Kokan. Der nu s’a luată 
în considerațiă că dela br. Bornemisza 
pentru care am intervenită într’o afacere 
de petroleu am primită ună onorară de 
3000 fi.

Preș. Ai spusă judelui instructoră 
că cheltuiai pe fiecare fii celă puțină 5 
fi. pentru birje, pentru că voiai să fii 
cavaleră; mai departe aduceai pe lună 
pentru casă vină și bere de celă puțină 
60—70 fi., făceai și escursiunl, cumpărai 
copiiloră d-tale jucării scumpe; mai de
parte contribuiai pentru scopuri de bi
nefacere așa pentru praporulă bisericei 
catolice din Duna-Foldvar 100 fi. pen
tru spoirea bisericuței franciscane 50 fi. 
ș. a. Ai depusă vr’odată bani în cassa 
de păstrare? — Kokan. Eu niciodată, 
nevastă-mea însă a depus —Preș, depus’au 
copii d-tale pe numele loră? — Kokan 
Da, 4000 fi.

Se cetescă apoi depunerile, ce le-a 
mai făcută Kokan despre cheltuielile 
sale private, așa spune, că a cumpărată

*) Alusiune la aceea că Kokan s’a pre
făcuta a fi perdutu. banii pe drumă pănă la 
oficiuln de vamă.

vase cu piedestală de argintă, nevestei 
sale cercei de briliantă, brățare, inele 
cu briliante. Neguțătorii dela cari cum
păra Kokan au arătată cumpărări în 
sumă de 5574 fi. 70 cr.

La întrebări răspunde mai departe 
Kokan, că elă a absolvată gimnasiulă 
în Kalocsa, apoi a studiată medicină și 
filosofiă în Pesta , mai târdiu s’a decisă 
a deveni funcționară de manipulare.

Preș. Afirmi, că cela, care poseda 
duplicatulă cheii (a doua cheiă) dela 
cassa administrată de d-ta a luată de 
acolo bani. Nu tea-i interesată nicl-odată 
de aceeea cine posede a doua cheiă? — 
Kokan. Niciodată.

Votantulă Bano: Ai administrată 
cele trei casse din oficiu ? — Kokan: 
Numai cassa domestică am administrat’o 
ex offo, celelalte două casse le-am ^ad
ministrată numai din amabilitate șin’am 
primită nici ună onorară, precum n’am 
primită nici pentru administrarea cassei 
esposiției din Pesta. — Procurorulă: Câți 
bani erau în cassa esposiției? — Kokun 
Intr’una vre-o 60,000 fi. în cealaltă vre-o 
14,000 fi. — Procurorulu: Când ați în
cheiată socotelile ? — Kokan In Decem- 
vre anulă trecută după ces’au fostă des
coperit defraudările.

Apărătorulă : Cum se făcea scon- 
trarea. — Acusatulă: înainte de scon- 
trare cu o di venea ună funcționară de 
manipulațiă la mine și mă însciința despre 
scontrare. Aveam der timpă de a pregăti 
cassa și de-a acoperi lipsurile din cele
lalte două casse, astfelă în diua urmă- 
torea cassa era în deplină ordine pănă 
la ună cruceră. (Ilaritate).

Acusatulu respunde apoi la între
bările ce i se mai pună, că amploiații, 
cari îlă însciințau mai înainte despre 
scontrare se numescă llly și Krivan și 
că cassa esposiției ungurescl din 1886 
nu s’a scontrată niciodată pănă la ares
tarea lui.

Apărătorulu Câtă ai împrumutată 
din banii sosiți pentru cei doi armăsari? 
— Kokan: Cu totulă 2,100 fi. De aci 
a primită consilierulă ministerială Kozma 
500 fi. ca împrumută, consilierulă de 
secțiune Ienney o sumă mai mare și 
ceilalți funcționari mai inferiori sume 
mai mici. Afară de aceea a primită d-lă 
Kozma ca împrumută 200 fi. dintr’ună 
altă fonda. — Apărătorulă: Iți dau dum- 
nealoră ceva în scrisă? — Kokan: ’Mi 
dau obligațiuni. De multeorl româneau 
banii la ei 1—iy2 ani. — Apărătorulă: 
Dat’ai din banii sosiți la d-ta și altoră 
domni în ministeriu avansuri? Kokan Da. 
Aperăt.: Cu-i de pildă ? — Kokan. D-lui 
ministru. — Apărăt.: Când ? — Kokan. : 
Inaiutea alegerei de deputată i-am dată 
odată 10,000 fi. — Aperăt.: Contra unei 
obligații? — Kokan: Nu, numai așa, d-lă 
ministru mi-a replătită după 4 dile cele 
10,000 fi.

Preș. îlă întrerupe aici și dice, că 
nu pote concede ventilarea unoră ase
menea afaceri, cari nu stau în legătură 
cu procesulă. Apărătorulă Polonyi: Mă 
rogă de iertare, onor, tribunală, decă 
conducătorii superiori dau ună asemenea 
esemplu cum să se administreze banii țărei, 
atunci suntă și aceștia răspundătorl pen
tru urmări.

Apărătorulă (cătră acusată) La in
vestigare ai spusă, că ai dată 2000 fi. 
cuiva pentru familia lui Trefort. — Ko
kan Da, d-lui ministru ii am dată. — 
Aperăt.: Pentru care scopă. — Kokan: 
Ună scopă nu mi-s’a arătată, der sciam 
că familia lui Trefortă era în strîmtore. 
Adeverința era o c6lă de hărtiă gold nu
mai cu subscrierea ministrului.

Preș.: S’a restituită mai târdiu acesta 
sumă? — Kokan: Da. Presidiulă minis- 
teriului a restituită banii mai târdiu. 
Preș.: Așaderă?

Apărătorulă D-lă secretară de .stată 
te-a pusă să-i cumperi mobilă?

Preș. Nu potă să admită asemeni 
întrebări, cari nu stau în. legătură cu 
procesulă. • Avansurile date de Kokan 
s’au restituită tote, precum dovedescă 
și chitanțele alăturate la acte.

Apărătorulă Der aceste chitanțe suntă 
falsificate (Mișcare în publică).

Preș. Nu e treba acestei pertractări 
a esamina acesta ; poftiți, d-le apărătoră, 
decă sunteți de părerea acesta, de a 
face arătarea la autoritatea competentă.

Apărătorulă. Facă dăr în numele lui 
Kokan arătare înaintea tribunalului pentru 
falsificare de documente.

Preș. Nu aici este loculă unde să 
se facă acestă arătare.

(Aici să suspende ședința).

Dare de semă
despre venitele și spesele balului 
dată în Făgărașă în 28 Augustă 1889 în 
favorulă Associațiunei transilvane :

Au incursă 253 fi. 9 cr., s’au spe- 
sată 188 fi. 54 cr. Rămâne profită 64 
fi. 55 cr., cari s’au dministrat la comite- 
tulă centrală.

SuprasolvirI dela D-nii : G-eorgeBa- 
rițiu 50 cr. Partenie Cosma 2 fi. Ba- 
siliu Rațiu,vicar 50 cr. Dr. Ilar Puscariu Efl. 
50 cr Dr. Sofron Cosma 1 fl.Dr. Ferdinand 
Hocmann 1 fi. 50 cr. Dr. Remusă Roșea 
50 cr. Nicanoră Frateșă 50 cr. Ioană 
Rusu, protop. 1 fi. 50 cr. G-eorge G-o- 
liană, comerciantă 3 fi. 50 cr. Suma 
13 florini.

Pentru cari suntă rugați Domnii 
suprasolvențl a primi pe acestă cale sin
cera mulțămită și recunosciință.

Făgărașă, în 12 Sept. 1889. 
Basiliu Bațiă. Nicolae Cosgarea.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS.*
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Belgradu, 16 Septemvre. Doi
sprezece emigranțl bosniaci și her- 
țegovineni au trimișii cu ocasiunea 
serbărei onomasticei Țarului o de
peșe, în care-lă roga se continue 
și se termine liberarea tuturoru 
Serbiloră.

Sofia, 16 Septemvre. Președin
tele Sobraniei, Zacharia Stojanoff, 
a murită în Paris, unde se dusese 
înainte cu câteva Zile-

Berlinii, 16 Septemvre. Se vor- 
besce, că.Țarevici a adusă cu sine 
o scrisbre autografă a Țarului că
tră împeratulu Vilhelmu.

Neapole, 16 Septemvre. In con
tra ministrului președinte Crispi 
s’a comisii unii atentată. Unu in- 
dividu Caparoli aruncă cu petri’n 
elu și’lu. răni la falcă și urechia 
stângă. Insănătoșarea lui Crispi 
continuă. Bismarck îi adresă o te
legramă cordială.

Kisber, 16 Septemvre. Maies
tatea Sa a foștii primitei cu însu
flețire. Deputațiunilor comitateloru 
și orașeloru le-a răspunsu Maies
tatea Sa: Regularea administra- 
țiunei, ce va ajunge în curend la 
ordinea Zilei, va pretinde și con
lucrarea jurisdicțiuniloru. Sperii, că 
ve veți împlini acestă importantă 
problemă a d-vostră, lăsându la o 
parte ori-ce interesii egoisticu ori 
de partidu, și avendă în vedere 
numai interesele poporațiunei și 
ale binelui comunu.

DIVERSE.
0 veselă venetore de urși. Lo

culă întâmplărei fu o mică locali
tate în comitatulă Peștei. Doi țărani 
alergară fiilele astea la casa comunală, 
spre a împărtăși judelui înfiorătorea veste, 
că ună nrsă înfricoșată de mare, s’ară 
prin câmpulă cu pepeni, Ei încredințară 
pe judele că acestă veste ar fi forte ade
vărată, deorece, ei cu ochii loră au 
vădută cum înghița ună pepene după 
celălaltă. Judele luâ lucrulă ca forte se- 
riosă și în grabă făcu raportă oficială 
cătră pretorele (solgăbirău) despre ves
tea aufiită și-lă ruga să-i permită a aran- 
gia. o. gonă de urși. Pretorele ună ve- 
nătoră forte pasionată se bucura de pe
trecerea ce promitea multă, și învitâ pe 
toți vânătorii de prin prejură să ia parte 
la gonă. Tăte pregătirile să făcură în 
modulă celă mai estinsă. Venătârea se 

începu. Toți locuitorii erau pe picidre 
prin tote locurile se aședă gonaci, toți 
cari participau la vânătdre erau pos
tați pe la locurile loră, așteptândă mo- 
mentulă să se arete ursulă la distanță, ca 
să potă pușca într’ensulă. Der trecu 
ună cdsă, trecură două, trei, și ursulă nu 
se mai arătă — ba nu se mai arătă de 
locă. Ursulă nu se găsea nicăirl, cu 
tote că gonacii scotociră deja hotarăle a 
trei comune. Societatea de ventorl se în- 
torse fără de nici o ispravă și pretorele 
fu silită să despăgubescă pe ospeții săi 
printr’o bogată cină. întâmplarea cu 
ursulă să desluși mai pe urmă, spre ma
rea ilaritate a societății întregi: ceea ce 
văfiură cei doi țărani într’adevărăoa fost 
ună ursă, însă Dumnealui, Badea Nicu- 
lai fu de astădată ună ursă jucătoră și 
se afla în timpulă vânătorei deja pe 
drumă să facă o călătoria de artistă, în 
care să-și arate talentulă său. Elă nu de 
bună voiă, ci silită întră între pepeni, 
unde îlă gonise impresariulă (îngrijitorul 
și conducătorulă) lui ună Română șiretă 
spre a-șl economisi banii, ce la din con
tră ar fi trebuită să-i cheltuiască pe nu- 
trețulă ursului.

Artistulu-lăutaru română d-lă 
Dobrică Marinescu, care întorcendu-se 
dela Parisă a sosită în Brașovă, 
va da aici cu trupa sa de lăutari 
doue concerte în sala berăriei oră- 
șănescl, aZl Luni în 16 și mâne 
Marți în 17 Septemvre.

Cursul ia pieței IBrașovia
din 15 Septemvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.44 Vând. 9.47
Argintă românesc!! - „ 9.40 H 9.43
Napoleon-d’ori - - - n 9.46 H 9.49
Lire turcescl - - - „ 10.70 H 10.75
Imperiali - - - - n 9.70 n 9.75
Galbini . „ 5.58 ji 5.64
Scris. fonc.„Albina“6u/() „ 102.— n —.—.

„ n „ ^°/o n 98.50 n 99.—
Ruble rusesc! - - ■ „ 122.50 n 123.—
Mărci germane - - 58.10 îî 58.30

Cursulu Ia bursa de Viena
din 14 Septemvre st. n. 1889.

Renta de aură 40/0 ------ 99.45
Renta de hârtiă 50/8 - . - . . . 94.55
împrumutul!! căilor!! ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

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

ostii ungare (2-a emisiune) - - 117.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) - - 111,90
Bonuri rurale ungare.................. 104.70
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.70
Bonuri cu cl. de sortare - - - . 104.70
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.50
Renta de argintă austriacă - - - - 84.50
Renta de aură austriacă....................110.10
Losuri din 1860 133. _
Acțiunile băncei austro-ungare - - 912.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.50
Galbeni împărătesei.............................. 5.67
Napoleon-d’ori................................... 9.481/,
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.30
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 119.50

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.

„ALBI1TA“, | 
Mtoti de credite și de econemii o 
filiala. Eiașovii 0 

ESCOMPTEZA RIMESSE BUNE, cu 6%, 
aedrdă împi uimituri cambi
ale CU 6 72°/o"^°/o>caripelângă ! 
o reducere corespunZetore a 1 
sumei cambiului și întru câtă .

T i
starea numeranului din cassă , I 
ar permite, se potu și de i 
mai multe ori prolongi. i 

Informațiu/ni mai de aprope se 
potu lua cțilnicu în biroulu insti- , 
lutului, piață No. 90 dela 8—2 ' 
ore d. a. 87,15 |
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AMiCULU FAMILIEI, piaru beletristicii și enciclopedicii-literaru— cu ilustrațiunl.— Cursulîi XIII..— Apare în 1 și 15 cți 
a lunei în numeri câte de 2—3 c61e cu ilustrațiunl frumbse; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
_  maj departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Românii oră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume, în mare parte 
ilustrate, nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivicțiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piară bisericescu, scolaru și literarii — cu ilustrațiunl. — Cursulîi XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2l/2 — 3*/ 2 oble, și publică portretele și biografiile arcliiereilorCi și preoților!! mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiuni, mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse o easin ni, mai alesu funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totfi soiulfi de a- 
menunte și soiri cu preferința celoru din sfera bisericesc^., scolastică și literară. — Prețuia de prenumerațiune pre anulu întregu 
e 4 fl._ pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Mectanții primeseti gratisu totă aB patrulea esemplară. 
dumeri de proBm se trimitia gratisu cere.

"V------- --------------------------------------------------—

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:

H

M
6
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Papiu este multă mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă se fiă de lipsă 
a mai recomanda acestă nou'productă 
ală d-sale. Clerulă română a învă
țată a’i aprețui scrierile d-sale pentru 
însemnata loră valore literară.—Noulă 
tomă de predici întrece însă tote vo- 
lumurile de predici edate pănă acum, 
prin întocmirea sa — avendă o notiță 
istorică la fie-care serbătore, — care 
arată timpulă introducerei, fasele prin 
cari a trecută și modulă cum s’a sta
bilită respectiva sărbătore. — Prețulă 
unui esemplară cu porto francată e 
2 fl. v. a.

Cuventărî funcbraie și iertăciuni 
pentru diferite casur! de morte, în
tocmite de Ioană Papiu. — Acestă 
volumă de peste 24 cdle cuprinde: 
8 cuvântări acomodate pentru orl-ce 
cașuri ordinare de morte, 4 pentru 
cașuri ordinare de morte întâmplate 
în timpuri diferite ale anului, 10 la 
cașuri ordinare însâ mai speciali de 
morte, 4 la înmormântarea omeni- 
loră bătrâni, 5 la înmormântarea prun- 
ciloru, tineriloră și a juniloră, 9 la 
cașuri de morte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cole urmeză o mul
țime de iertăciuni precedate de o in
troducere generală în iertăciuni, și 
anume: 1 iertăciunile bărbatului dela 
muiere, 2—a muierei dela bărbată, 3 
— a părintelui dela fii, 4 — a mamei 
dela fii, 5 — a fiiloru dela părinți, 6 
a fratelui seu aurorei dela frați și su
rori, 7 — a nepoțiloră dela moși, moșe, 
buni, bune, străbuni, străbune, 8 — a 
nepoțiloră dela unchiu și mătușe, 9— 
dela nemuri și consângeni mai depăr
tați, 10—dela consoțl de aceeași ocu- 
pațiune, 11—dela binefăcători, amici, 
cunoscuțl și dela toți creștinii adunați. 
Recomandămă clerului română acestă 
bogată volumă de cuvântări funebrall 
și iertăciuni lucrate amăsurată tuturoră 
cerințeloră preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețulă unui esemplară 
spedată franco e 2 fl. v. a.

Cuvântări bisericesc!, tomulă IU, 
scrise de Ioană Papiu. — Acestu tomă 
cuprinde predici pe Dumineci și se 
estinde pe 12 cole 8° mare. — Prețulă 
unui esemplară spedat franco e 1 fl. v. a.

Orientele catolică seu concordan
țele tradițiunei în două limbi—română 
și latină, tractâză despre primatulă bi- 
sericei și se estinde pe 22 cole 8° mare. 
—Scrisă de Ioană Papiu. — Opulă acesta 
a fostă recensată favoritoră și lăudat 
și de foile străine.—Prețulă unui esem
plară spedată franco e numai 1 fl. 50.

Resultatele filosofiei seu cunoscin- 
țele cele mai de frunte despre natura 
spirituală a omului, despre relațiunile și 
scopulă lui espuse în modă populară 
de profesorulă Dr. Iosifă Frapporti și 
prelucrate în traducere liberă (cu fa
cultate dela autorulă) de Ioană Papiu. 
—Acestă opă, care se estinde pe 11, 
cole 8°, e forte acomodată ca premiu 
pentru cei ce absâlvă scola poporală,

A se adresa la „CANCELARIA NEGRIJȚU“ m Gherla (Sz-ujvăr.—Transilvania), unde se cumpără 
acțiile tuturoru bănciloru române cu prețurile cele mai bune.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. U. și UI. Prețuia broș. 
I. H. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Merinde dela școlă seu invgțâiur’t 
pentru poporă culese din diarulă unui 
școlară de Dr. Georgiu Popa. — Opulă 
acesta, pentru povățuirile lui valorose, 
are să ocupe ună locă de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-lă au- 
toră a avută nimerita idee, de a pu
blica prin opulă de față ună (fiară de 
școlă, ce și-lă făcuse ca elevă de anul 
I ală școlei poporale superiors din 
Câmpeni, va se dică pe când . era în 
ală 4-lea ană de școlă. In acestă diar 
se cuprindă diferite impresiunl din co
pilăriă, atâtă din școlă câtă și afară 
de școla: o colecție bogată de dife
rite povățuirl primite dela învățătorulă 
său, pe cari autorulă le-a prelucrată 
și desvoltată cu multă îngrijire. Cele 
mai fundamentale principii cu privire 
la morală, religiune, naționalitate, igi
enă, economie, istoriă etc. etc. se află 
în acestu opă, așa că singură numai 
câteva din cele 32 capitule, cum ar fi 
d. es. capitululă despre fumată, des 
pre curățirea trupului etc. ar fi de 
ajunsă pentru a merita să nulipsescă 
din nici o bibliotecă poporală româ- 
nescă. Opulă cuprinde 289 pagine 8° 
—Prețuia unui esemplară cu porto- 
francata e 1 fi. 10 cr.

Barbu cobzariulii. Novelă origi
nală e Emilia, Lungu. Prețulă 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Pețulă 20 cr.

Idealulu perdutu. Novelă originală
Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
cr.

Opera unui omfi de bine. Novelă 
originală.—Continuarea novelei: Idea
lulu ............ ~ •
nar.

de
15

pierdută de Paulina C. Z. Rovi- 
Prețula 15 cr.

Miseriile sociale. Novelă de Pau- 
C. Z. Rovinaru. Prețuia 20 cr.
Fântâna dorului. Novelă poporală 

Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.
Codreanu craiulu codrului. Baladă 

G-eorgiu Simu. Prețuia 10 cr.
Ultimul!! Sichastru. Tradițiune de 

G-eorgiu Simu. Prețuia 10 cr.
Bunica și Nepoțelulu. Schiță din 

sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve G-. Simu. Prețuia 10 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețuia 10 cr.

Elu trebue se se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruța. Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 
din emigrarea lui Dragoșh. Novelă is
torică națională. Prețuia 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioana 
Tanco. Prețuia 30 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantina Morariu. Prețuia 50 cr.

lina

de

de

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof, gimnas. 
— Cu portretulu M. S. Reginei Româ
niei. Prețuld 15 cr.

Poesii, de VasiliuRanta-Buticescu. 
Unii volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia redusa (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioana Popa Reteganu. 
Una volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesauruliî dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețuia 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea TTT și IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețuia 
la ambele 50 cr. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețuia 30 cr.

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și chemiă. Prețuia 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiu. Ed. II. Prețuia 30 cr.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețuia 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri, de Maxima Popa, profesore la 
gimnasiula din Năsăudă. — Manuala 
aprobata prin ministeriula de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuia 30.

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrila Trifu profesorii preparan- 
diala. Prețuia 80 cr.

Gatechese pentru pruncii școlari 
din școlele poporale. După George 
Mey preota în Schorzkirch din diecesa 
de Rottenburg de Titu Budu parochă 
gr. cat. în Satu-Siugatagu, protopopulă 
distr. Mara, adm. Vicarialu ala Mara
mureșului etc. etc. Edițiunea II. Pre
țuia unui esemplară cu porto francată 
1 fi. 05 cr.

Din trecutulu Silvaniei. Legendă 
de Victore Russu. Prețuia unuiesem- 
plara cu porto francată 1 fi. 05 cr.

Prin morte la victoriă. Comediă 
într’una acta. După A. Kotzebue lo- 
calisată de Irina Sonea n. Bogdana. 
Prețuia unui esemplara 10 cr.

Influința mândriei. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețuia unui e- 
semplara 30 cr.

Cuvântări bisericesci în tote săr
bătorile de peste ană de Ioanu Papiu. 
— Una voluma de peste 24 cole 8° 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I. 

„CANCELARIA NEGRUȚU

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
IL:

se vinde cu prețulă numai de 50 cr 
esemplariuhi spedată franco.

Manuală catecheticii pentru primii 
an! scolastici, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profesor 
de s. scriptură, catechetică și met o 
dică în seminariulă archidiecesană din 
Blașiu, actualmente vioară archiepis- 
copescu în Făgărașă.—Acestă opă de 
mare însemnătate pentru literatura ca
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbândă unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețiloră noștri, er ceremo- 
niele bisericesci înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica nostră 
română. In note se arată și procederea 
ce are sâ o observe catechetulă față 
cu discipulii săi. Acestă scriere are 
să fiă ună îndreptară în mâna cate- 
chețiloră, învățătoriloră și a părinți- 
loră la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au să o dea miciloră băieți.—Pre
țulu unui esemplară din acestă opă,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariată metropolitană din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8°, avândă 
mai multe poesii în textă, — este 1 fl

Omiliile celui dintre sfinți Părin
telui nostru Ioană Gură-de-Aură la 
epistolele sfântului apost. Paulă cătră 
Titu și Filemonă. Traduse de Con
stantină Morariu. Prețulă unui esem
plară cu porto francată e 60 cr.

Dumnedeesca liturgie a celui din
tru sânțî părintelui nostru Ioană Chry- 
sostomă compusă din operele acelui 
sântă părinte, de Ioană Boroșiu pa
rochă gr. cat. și ases. consist. Pre
țulă unui esemplară cu porto-francată 
e 40 cr.

Cele mai eftiiie cărți de rugăciuni:
Mărgăritarulu sufletului. Carte bo

gată de rugăciuni și cântări bisericesci, 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 80 cr., legată 
mai fin 1 fl., legat în piele 1 fl.30, în legă
tură de luxă 2.50—2.80

Miculu mărgăritard sufletesc!!. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesci 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântăr! 
pentru pruncii școlari de ambe secsele. 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru- 
mose. Prețul unui esemplar legat spedat 
franco e 12 cr., 50 esemplare 5 fl., 
100 esemplare 9 fl. v. a.

Epistolia 0. N. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.; 40 de esem
plare 6 fl.; 100 esemplare 10 fl.


