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Brașovu, 5 Septemvre v.
Celti mai importantă eveniment 

în monarchia nhstră este aȚî noua 
încercare ce se tace spre a împăca 
naționalitățile din Boemia.

T6te stăruințele de a stabili 
unu pactu între Cehii și Germanii 
Boemiei au rămasă pănă acuma 
fără de resultattt, din causă că 
Germanii au pretinsă ca Boemia 
în privința administrativă se fiă 
împărțită în doue, după districte 
naționale, așa ca în cercurile ger
mane limba oficială se fiă numai 
cea germană și aceste să cores
pundă cu cercurile cehice numai 
în limba loră.

Cehii nu se învoescu nicide
cum cu aceste condițiunî, deorece 
nu voră ca prin împărțirea adminis
trativă se rupă în doue rpgatulu 
Boemiei și erășl nu voru ca limba 
cehică se fia eschisă din cercurile 
curată germane ale Boemiei.

Acum erășl s’au începută trac- 
tări de împăcare între căpeteniile 
naționale ale ambeloru părți și 
precum se anunță, se propună 
acum Germanilor u din Boemia ur- 
mătbrele puncte de împăcare: 
1. Ună senată germană la curtea de 
apelă din Praga. 2. Consiliulă șco
lară ală țării și 3. consiliulă de 
cultură ală țerii să fiă împărțită 
în doue. 4. In cestiunile naționale 
să se formeze în dieta boemă cu
rii după naționalitate. 5. Ună 
despărțementă germană în guber- 
niulu Boemiei.

Este caracteristică, că deodată 
cu ventilarea cestiunei încoronării 
s’au pusă în lucrare și nouăle în
cercări de împăcare. Firesce, că 
încoronării în Boemia ar trebui 
se-i premergă ună pactă ăre-care 
între cele doue naționalități, căci 
la din contră nici ca ceremoniă ea 
n’ar avea înțelesă. Guvernulă mai 
doresce a face se înceteze și pas
ivitatea Germaniloră față cu 
dieta boemă.

Destulă că în tabăra cehă ca 
și în cea germană este aȚl la or
dinea cțilei cestiunea împăcărei. 
Eri a fostă mare conferință a de- 
putațiloru germani in Praga și, 
precum ni s’a telegrafată adl, co- 
mitetulă esecutivă ală deputați- 
loru dietall germani se declară 
gata a întră în tratări pentru sta
bilirea unei înțelegeri cu Cehii.

Der Germanii pună nisce con- 
dițiuni, cari anevoiă voru pute fi 
primite de guvernă. Ei cerii adecă 
ca guvernulă se ia o atitudine în 
principiu prevenitore față cu ces
tiunea împăcării și încă înainte de 
a se începe tractările de împăcare 
guvernulă se se declare pe față 
în contra încoronării monarchului 
ca rege ală Boemiei.

Pretențiunea acesta din urmă 
nu-o va pute împlini guvernulă din 
simpla causă, că atunci ar ave pe 
toți Cehii, pe moderații ca și pe 
radicalii, în contra sa.

Și așa strigau foile Cehiloră 
tineri, că condițiunile Germaniloră 
le potă primi numai conservativii 
feudali, niciodată însă poporulă 
cehă. Ce voră c|ice ele acuma?

Intre astfelă de împrejurări 

planulă celoră dela guvernă de a 
stabili o împăcare măcară între 
elementele moderate ale ambeloră 
naționalități va face fiasco, căci 
nici conservativii și feudalii nu 
voru primi a întră în tractări sub 
condițiunea de a renunța la..în
coronare.

Din contră ni-se pare, că ces
tiunea încoronării este tocmai, pe 
care cei dela guvernă pună cea 
mai mare greutate. Acesta o do- 
vedesce și limbagiulă organului 
lui Rieger, care față cu nemulță- 
mirea Unguriloră și cu amenință
rile loră declară, că cei di o Cis- 
laitania nu numai că nu se voră 
spăria de uniunea personală, der 
se voră bucura chiar din punctă 
de vedere financiară, decă Ungu
rii ar săverși-o.

Se vedemă acum ce va răs
punde d-lă Taaffe la propunerea 
Germaniloră din Boemia.
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Politica de pace.
„Kolnische Zeitung" publică o co

respondență caracteristică din Petersburg 
despre politica de pace în Europa, în 
care se dice între altele : Ocasională 
mai că te-ai amăgi să nu credl că-i co
media, când au di din drepta și din stânga' 
dinainte și dindărătă aceleșl imnuri de 
pace, încâtă de larma cea multă de pace ai 
pute crede momentană, că totulă e se
rioșii gândită și că n’ar trebui să rîdemă. 
In Germania citescl de multă pe toți 
stâlpii de graniță ai imperiuluii ppax 
vobiscumu ; în Austria, în Italia e cam 
totă așa; lordulă Salisbury nu întârzie 
a se ridica la ori-ce ocasiune publică și 
a se ’nclina cătră tote statele din lume 
cu ună „pax vobiscumu ; Carnot asudă de 
mania de pace, chiar Boulanger nu cu- 
nosce nimică mai sublimă, decâtă a’i 
păstra Europii pacea, fără a mai vorbi 
de d-nii Kalnoki, Crispi, Giers, de Tur
cia, de Serbia și de Bulgaria. Gazeta 
de Moscova esprimă cu același tonă din 
peptă convingerea, ca și „Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung" ori „Matin"; în ast
felă de împrejurări nici chiar așa numi- 
tulă tatălă minciuuiloră nu se pote lă
muri, că cine anume minte și cine nu. 
Căci, cumcă cu tote astea se minte, 
și încă se minte cu totulă fără măsură în 
acesta politică a nostru de adl și cu acesta 
pace din tote părțile, nu se îndoesce nici 
chiar cela mai credulă fantastă, cum o- 
biclnuesce a fi Hanns Plebs, în momentele 
sale cele mai trede.

Circulara oposițiunei bulgare.
Amă împărtășită eri despre o cir

culară, ce doisprezece conducători ai par- 
tideloră oposiționale bulgare au trimis’o 
prin țeră cu ocasiunea onomasticei Ța
rului. Etă cuprinsulă circularei: Cetă
țenii suntă invitați să ia parte la serba 
rea onomasticei Țarului dela 30 August. 
In aceea di se desvălue monumentulă ri
dicată Țarului liberatoră Alesandru II 
în oraș Jă Samora de lângă Volga; pă 
pedestală în drepta e Bulgaria în lan
țuri, ea se rogă lui Dumnedeu să o libe
reze, representândă totodată și liberarea 
tuturora Slaviloru. La Te-Deumulă din 
catedrala 'din Sofia suntă invitați toți 
cetățenii, fără deosebire politică și de 
partidă, cari să se roge lui Dumnedeu 

să asculte rugăciunile ferbințl ale Bulga
riei de pe monumentă.

Urmărirea revoluționariloru ruși.
De când s’a descoperită în Macedo

nia complotulă grecului Pikion în con
tra întregității imperiului otomană, com
plota în care fusese amestecată și con- 
sululă grecă din Monastiră (Bitolia), de 
atunci guvernulă otomană procede cu 
cea mai mare energiă în contra revolu
ționarilor greci, cari suntă susținuți pe 
ascunsă de guvernulă din Atena. In 
dilele acestea ună altă grecă, anume 
Pișka, a fostă condamnată de tribunalulă 
militară turcescă din Monastiră la 3 ani 
închisore pentru uneltiri, cari implică 
crima de înaltă trădare în contra Porții. 
Fiulă lui Pișcă, funcționară la drumu
rile de feră grecescl, ale cărui scrisori 
au fostă considerate de autoritățile tur- 
cescl ca probele cele mai îngreunătore, a 
fostă osândită în contumaciă la 9 ani 
închisore.

8CIRLLE VILEI.
Regele României a primită din partea 

Președintelui Republicei Venezuela și 
din partea Președintelui Republicei Do- 
minicano câte o scrisăre de felicitare, 
dreptă răspunsă la notificarea ce li-s’a 
făcută, că principele Ferdinandă a fostă 
desemnată ca moștenitoră presumptivă 
ală Coronei și a primită titlulă de Alteță 
regală, principe ală României.

♦* *
Oficeri austro-ungarl in armata română. 

D-lă Xenophonă Romanii, fostă loco
tenentă de infanteriă în armata austro- 
ungară, s’a primită în armata română 
pe diua de 30 Augustă 1889 ; D-lă Sa
bină Hodoșu, fostă locotenentă de infan
terie în armata austro-ungară, s’a primită 
în armata română pe diua de 30 Augustă 
1889; D-lă Alexandru Dragalina, fostă 
sub-locotenentă de infanteria în armata 
austro-ungară. s’a primită în armata ro
mână pe diua de 30 Augustă 1889, — 
toți trei cu gradulă și cu vechimea în 
gradă dela data când au fostă înaintați 
în armata austro-ungară.

** «
Stipendiști ai societății „Transilvania." 

Duminecă, 3 Septemvre, Comitetulă „So
cietății Transilvania" din BucurescI, com
pusă din distinșii bărbați: Lupașcu, Mi- 
ssailă, Ciurea, Rațiu, Manliu, Precupă, 
Alexiu și alții, întrunindu-se, au acordată 
d-lui G. Candrea (din comuna Neagra, 
în Munții apuseni), studentă la univer
sitatea din BucurescI, o bursă (stipendiu) 
de 1500 lei pe ană, ca să-și urmeze stu
diile la facultatea de filosofiă din Viena. 
De asemenea a mai acordată ună ajutoră 
de 1500 lei și d-lui I. Serbu din Rudăria 
(Bănată), spre a-șl pute face în anulă cu
rentă esamenele de Doctorată în filosofiă 
la universitatea din Viena. îndatoririle 
impuse stipendiștiloră suntă, ca după 
terminarea studiiloră să servescă în 
patriă.

** *
Ghiarele Kulturegyletului in Blașiu. 

Lui „Egyetertes" i-se telegrafiază din 
Clușiu, că în cursulă lunei acesteia se 
va deșchide o școlă a Kulturegyletului, 
ridicată cu o cheltuială de 15,000 fl., in 
Blașiu, „celă mai importantă locă ală 
Ardeiului din punctă de vedere na
țională".

Audi colo 1 Au pățit’o Blășienii, 
numai să-și procure pinteni, căci și așa

la vara calului Blașiulă are să fiă jidano- 
maghiară. Nu-i vorbă, îndrăsnela jidano- 
maghiară kulturegyletistă e fără semănă, 
decă crede, că cu atâtea școle românescl 
în Blașiu se va găsi vr’ună Română, 
care să-și arunce copilulă în cazanulă 
maghiarisării kulturegyletiste.

* * *
D-lă N. F. Negruțiu, confratele 

nostru din Gherla, după o cură mai în
delungată la băile din Vâlcele, a petre
cută vre-o 14 dile în Brașovă, în mij- 
loculă nostru, spre a se recrea. Gu 
trenulă de eri d-lă Negruțiu s’a reîntorsă 
acasă. îi dorimă din adenculă inimei 
deplină însănătoșare.

* * *
Maltratați, ț)ilerii Irimie PascovicI 

și Ionă Aldea au fostă maltratați 
de lemnarii Iohann și Andreas Gusbeth 
așa de tare, încâtă a trebuită să fiă duși 
în spitală. Totă acești doi bătăuși au 
maltratată și pe Ionă Forilă, pe care 
l’au aruncată în canalulă din ulița de 
lături în Brașovu-vechiu. Bătăușii suntă 
dațl pe mâna judecătoriei penale.

** *
Pungașii. In săptămâna trecută a 

fostă arestată la gara de aci individulă 
Leopold Deutsch, care încercase să fure 
mai multoră dame portofoliele cu bani. 
Pungașulă venise cu trenulă din Pesta. 
Poliția l’a trimisă sub escortă în Csaba, 
de unde e.

♦* *
Omorîi. In noptea de Vineri spre 

Sâmbătă, poșta, care mergea dela Sepsi- 
Sângeorgl cătră Feldidră, a fostă jefuită 
și visitiulă omorîtă. Gendarmiiau găsită 
cadavrulă visitiului, care fusese împuș
cată, pe marginea unui părău, nu departe 
de șoseua ce legă Simeria cu Vâlcelele, 
er într’o văgăună aflară scrisori arse și 
bucăți din săculeții de bani. Caii cu 
carulă au fostă găsiți în pădure. Banii 
furați suntă 824 fl. 55 cr., afară de scri
sorile recomandate. Criminalii suntă ur
măriți.

Persecutarea limbei române 
în Bucovina.

O corespondență particulară cătră 
„Revista Politică" din Suceava spune, 
că într’ună sată întră Gendarmii de dau 
tablele dela intrarea în satii josu la pă- 
mentă și le confiscă’, de ce? pentru-că ta
blele acelea portă inseripțiunea satului 
și a ținutului politică, de care se ține 
sătulă, în limba românăscă. Cine să răs
pundă pentru astă desconsiderare a § 19 
ală legii fundamentale? Nu deputății așa 
Ziși naționali? Nu-i datoria loră să facă 
interpelare în dietă? Căpitanii demandă 
parochiateloră gr.-or. a purta corespon
dența cu denșii în limba nemțescă, erășl 
nețiindă semă de disposițiunile §-lui 19 
ală legii fundamentale de stată. De 
aceea însă pe deputății așa dișl naționali 
nici capulă nu-i dore...

Acum se deșchide linia căii ferate 
Vama-Moldovița și placatele se facă în 
limba nemțescă, polonă și rutină, timbrân- 
du-se astfelă țera nostră de țeră slavănă 
sub regimă nemțescă. Se mai pote plesni 
în față mai puternică elementulă româ- 
nescă băștinașă din țera acesta? Cu tote 
acestea deputății așa dișl naționali tacă 
și voră tăce ca pescele și la sesiunea 
dietală viitore. Potă ei pretinde așa-deră, 
că suntă previghetorî credincioși ai inte- 
reseloră nostre naționale ? E timpulă su-
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p remă, ca noi să luămă bine sema, cui 
avemă să ne dămă voturile la alegerile 
viitore...

„Revista Politică? observă, că acum 
adoua oră i-se comunică acestă ilegalitate. 
Cine ar crede, clLe ea, că astfelă de 
bașbuzucii se potă făptui în Austria cea 
constituțională și civilisată ? Tote comu
nele din Bucovina au dreptulă de-a în
trebuința limba românescă ca limbă ofi
cială în tote actele loră interne și es- 
terne, și nimeni nu se pote atinge ne
pedepsită de acestă dreptă garantată 
prin legile fundamentale de stată. „Decă 
comunele năstre nu facă întrebuințare de 
acestu dreptă, este vina loră ; despre 
unele audimă, că ar introduce bucurdse 
limba română în cancelariile loră, însă 
nu au scriitori români; altele, care-i au, 
nu au curaj ulă să o facă, temându-se de 
căpitanii c. r., cari nu sciu românesce. 
Se dice, că acești căpitani, de frică, ca 
să nu-șl piar4ă postulă, ar căuta să în- 
pedece introducerea limbei românescl în 
vr’o comună și, pote, că i-ar persecuta 
chiar pe întroducătorl: ună lucru, pe 
care noi nu-lă putemă crede și care 
arată numai lipsa de bărbățiă și de cu- 
noscință de legi la omenii noștri. Noi 
dicemă : gloria acelei comune, care va in
troduce cea dintâiu limba românâscă in 
cancelaria sa și pe tablele de pe teritoriulă 
seu! Rugămă cu totu adinsulă pe ono- 
ratulă nostru corespondentă, să nu vor- 
bescă vagă, ci să ne comunice apriată, 
când și în care sată au dată gendarmii 
josă tablele românescl? Noi vomă cere 
pedepsirea vinovății oră. Decă nu va as
culta guvernulă de glasulă nostru, decă 
nu voră voi să iee în mână treba acesta 
deputății noștri, noi ne vomă adresa la 
ună deputată streină din Reichsrath și 1 
vomă ruga, să ne apere în contra aces- 
toră ilegalități...“

Tristă lucru, decă Românii din Bu
covina au ajunsă să ceră sprijinulă de 
putațiloră streini, pentru că deputății 
loră naționali n’audă și nu vădu. Româ
nii însă să nu se lase, ci să useze de 
dreptulă ce li-lă dă constituția și legea 
în contra persecuțiuniloră și nedreptăți- 
riloru. Să ceră cu stăruință pedepsirea 
criminaliloră, er pe deputății naționali, 
cari nu se intereseză de trebile româ
nescl, să și-i însemne bine!

Aniversarea luărei Griviței.
Cetimu în „Monitorulu Ofici

alii" din Buc.urescI:
piua din 30 Augustă, aniversarea 

memorabilei lupte de la Grivița, fiindă 
o dată strălucită pentru armată, s’a ser
bată și în anulă acesta, ca în anii trecuțl, 
ca o di scumpă flăcărui Română.

M. S. Regele și A. S. R. Principele Fer- 
dinandă au asistată la orele 10 a. m., 
în biserica mânăstirei Sinaia, la paras- 
tasulă ce s’a oficiată de Sfinția Sa archie- 
reulă Gherasimfi Pitișteanu în amintirea 
eroiloră căduțl în acea di, precum și 
Te-Deumulă de mulțumire pentru isbân- 
dile săvârșite de armată pe câmpiele Bul
gariei.

Mai erau presințl la biserică princi
pele Dimitrie Ghika, d. generală Ba- 
rozzi, șefulă casei militare a M. S. Regelui, 
d. dr. Severeanu, eforă ală spitaleloră 
civile, d. inspectoră generală dr. Theo- 
dory, d. Garoflidi, prefectulă județului 
Prahova, d-nii căpitani Muller, atașată 
militară, și locotenentulă de Brockem 
dela legațiunea Germaniei, d Al. Ghika, 
consulă generală ală Românei la Buda- 
Pesta, d. colonelă Lahovary dela ma
rele stată majoră, d. colonelă Palladi, 
comandantulă regimentului 3 liniă cu 
toți oficerii batalionului din garnisdnă, 
d. primară și ună mare numără de no
tabilități domni și domne cari se aflau 
la Sinaia, precum și ună publică însem
nată și săteni venițl din comunele apro
piate, cari purtau frumosulă nostru cos
tumă națională.

O companiă din regimentulă 3 liniă 
cu drapelă și muzică a dată onorurile 
militare.

După terminarea serviciului divină, 
Majestatea Sa și Alteța Sa Regală primiră 
defilarea. companiei și apoi, urmați de 
tote persanele presinte, s’au îndreptată 
pe josă cătră baracamentulă trupei.

Aci regele trecu în revistă batalio- 
nulă ce adăsta în liniă de bătaiă pe pla
tou, fiindă forte viu aclamată ; după aceea 
a intrată în pavilionulă frumosă împo
dobită cu verdeață, flori, corone și dra
pele cu colorile naționale, unde Majes
tatea Sa Regele a oferită ună dejună 
omeniloră din întregulă batalionă.

Regele și Principele, împreună cu 
invitații și oficerii, asistară la dejunulă 
soldațiloră, gustară din mâncarea loră, 
convorbiră cu multă plăcere cu fie-care, 
simțindă o adevărată bucuriă a se afla 
în mijloculă loră.

Colonelulă Palladi, comandantulă 
regimentului, ridicândă ună pahară, bău 
în sănătatea Regelui, Reginei și a Princi
pelui Ferdinandă, scumpulă loră cama
radă de arme. Acestă toastu a fostă aco
perită de o nesfârșită aclamare din partea 
oficeriloră, a soldațiloră, precum și a 
numerosului publică, ce se afla împreju
rată pavilionului.

Maiestatea Sa Regele ridica paharulă 
și bău în sănătatea regimentului 3 liniă, 
care are onorulă a număra în rândurile 
sale pe iubitulă său moștenitoră presum- 
tivă.

Acestă toastu asemenea a fostă forte 
viu aclamată.

Apoi Regele și Principele se mai în
treținură, cu obicinuita loră afabilitate, 
cu personele presinte și, mulțumindă la 
toți de partea ce luară la acestă ser
bare militară, se urcară în trăsurile curții 
și porniră la castelă în aclamările prelun
gite ale tuturoră.

La ora 1, Majestatea Sa Regele în
truni la dejună pe d-lă generală Mânu, 
ministru de resbelă. și mai mulțl ofîcerl 
ce se aflau în vilegiatură la Sinaia, pre
cum și toți oficerii batalionului în număr 
de peste 30 persone.

Pe la sfârșitulă mesei Regele, lu- 
ândă paharulă, închina pentru iubita sa 
armată, dicândă următorele cuvinte:

„30 Augustă, lupta sângerosă dela 
Grivița, a stabilită renumele nostru mi
litară. Serbămă der în fiă-care ană cu 
mândriă acestă dată însemnată pentru ar
mată și ne amintimă cu recunoscință de 
aceia cari1, prin vitejia și sângele loră, au 
întemeiată neatârnarea României.

„Sigură fiindă, că armata va îm
plini în viitoră ca și în trecută sfânta 
sa datoriă, închină acestă pahară în să
nătatea sa.u

„Să trăiască iubita nostră armată !“
Acestă toastă a fostă acoperită de 

urările cele mai vii; er d. generală Mânu, 
ridicândă paharulă, răspunse prin urmă- 
torele cuvinte:

Sire ! Alteță Regală ISerbămă astadl 
aniversariulă unei dile, în care ne-a fostă 
dată să deș:eptămă gloria strămoșescă.

Serbămă o di, în care ne-a fostă 
dată să lucrămă la neatârnarea țărei 
nostre.

Serbămă o di în amintirea acelora, 
cari și-au plătită tributulă de sânge pen
tru a dobândi și una și alta.

In capulă nostru v’ațî aflată Maiestatea 
Vostră și cu pilda și cu fapta.

Alături cu Maiestatea Văstră, M. S. 
Regina ne-a înbărbătată și ne-a alinată 
suferințele.

Tradițiunile trecutului este datoria 
generațiunei următore a-le mănține și în 
viitoră: Suntemă fericiți a vede în capulă 
acestei generațiunl pe A. S. R. Princi
pele Moștenitoră.

Aceste tradițiunl nu se potă mănține 
decâtă cu disciplina și cu instrucțiunea 
militară. Și în acestă privință Maiestatea 
Vostră sunteți suprema expresiune; er 
noi ne vomă sili a Vă urma.

In numele armatei române, dați-ml 
voiă, Sire, a striga:

Să trăi ți Maiestatea Vostră! Să 
trăiască M. S. Regina ! Să trăiască A. 
S. R. Principele Moștenitoră.

Aceste cuvinte au fostu acoperite, 
de urările cele mai căldurdse și îndelun
gate din partea asistențiloră.

După dejună, Maiestate.a Sa Al
teța Sa Regală s’au mai întreținută încă 
multă tiinpă cu oficerii despre faptele 
gloriose ale resbelului trșcută, și la orele 

3 și jumătate, s’au retrasă în apartamen
tele loră.

M. S. Regina, a cărei inimă și gân
dire este totdeuna oătră țeră, a telegra- 
fată M. S. Regelui, că în amintirea a- 
cestei dile a băută în sănătatea voinicei 
nostre armate.

Asemenea M. S. Regele a primită 
cu cea mai viă plăcere numerose depeșl 
de felicitare din tăte părțile țărei, pre
cum și mai multe persone s’au înscrisă 
la Castelă.

Afacerea Kokâu.
Ascultarea martoriloru.

Soția acusatului, d-na Seraphina 
Kokân, o femeiă înaltă, bine făcută, fața 
ei cu trăsuri fine, acoperită pe jumătate 
c’ună vălă, cam de vr’o 35 de ani, de
clară că vrea să se folosescă de bene- 
ficiulă ce i-lă dă legea și se abține 
dela ori-ce deposițiune. Asemenea se 
abține și socrulă acusatului , Iosef 
Reiter.

Martorulă Iosifă Gyurkovics, direc- 
torulă comptabilității centrale în minis- 
teriu, spune că Kokan a administrată 
dela 1888. afară de cassa lui, și cassele 
esposiției unguresc! din Bruxella și Bar
celona, der nu în modă oficială. Cassa 
esposiției regnicolare din Pesta, ce-o 
administra Kokan, era mai multă o 
cassă mică (Handkasse). Câtă pentru 
scontrarea casseloră, dice martorulă că 
acestea nu se întâmplau niciodată fără de 
veste.

Preș.: Cine păstra duplicatulă chei- 
loră cassei ? — Martorulă Gyurkovics : 
Duplicatele se păstreză sigilate la banca 
de credită ungară. Aceste chei se potă 
folosi numai la ordinulă directă ală 
ministrului. — Preș.: Auc|I, Kokan, ce 
spune martorulă despre păstrarea dupli- 
cateloră. — Kokan: Nu mă îndoiescă, 
că d-lă consiliară reg. și-a dată părerea 
în bună credință, der repetă, că și alt
cineva a mai umblată la cassă și a luată 
din ea bani.

Votantă Kalosy. A fostă cu putință, 
ca unii funcționari de comptabilitate să 
prevestecă pe Kokan despre scontrare 
și să aducă protocolulă în consonanță 
cu datele ce se aflau la elă? — Marto
rulă Gyurkovics: A fostă cu putință.

Martorulă acesta mai spune apoi, 
cum se făcea scontrarea de unulă seu 
de doi amploiațl, numărându-se banii din 
cassă, și că cassele s’au aflată la scon
trare totdeuna în ordine.

Victor Muller, funcționară de comp
tabilitate în ministeriulă de agricultură, 
(fice că în anulă trecută, când Kokan îșl 
luase concediu, elă a administrată pro- 
visoriu cassa și a aflată tote în ordine. 
Elă a făcută mai târdiu la 11 Decemvre 
arătarea despre cele 42,000 florini dis
părute. — Aperăt.: S’a făcută o arătare 
în contra lui Kokan? — Mart.'. Se cre
dea, că trebue să fiă vr’o greșâlă în so- 
cotelă. Kokan a declarată, când a fostă 
întrebată, că a uitată să predea banii, și 
așa fu avisată să predea banii în cțiua ur
mătore.

Se cetesce apoi depunerea marto
rului consiliară de secțiune Ieney, care 
într’aceea a murită. Elă spuse, că Ko
kan ne bucura de-o încredere nemărgi
nită la superiorii săi, deradause, că n’ar 
fi stricată, decă controlulă ar fi fostă ceva 
mai strictă.

Maria Baglyos, de mulțl ani servi- 
tore la Kokan, spune că familia acestuia 
trăia forte simplu. Jucării aveu băieții 
întotdeuna dela tatălă loră. Când era 
vremea rea Kokan mergea totă cu birja 
la birou. Ca ospețl erau la elă mai cu 
semă Illy și Krivân.

Martorulă P. Kbkuti, zidară, a pri
mită, când s’a pusă coperișulă pe casa 
lui Kokan, pentru elă și lucrători 103 fl. 
și ‘ afară de acesta ună dară de 25 fl.

Servitorulă de cancelariă I. Hencze 
spune, că odată a fostă frimesă la banca 
de credită, pentru ca să aducă o cheiă. 
Preș.'. Dus’ai cu d-ta ună ordină în 
scrisă ? Mart.: Da. — AjpJrif.: Omul.fi 

acesta nu mai scie ce-a făcută. Este lu
cru positivă, că nu i-s’a dată nici ună 
ordină în scrisă, căci consiliarulă de 
secțiune Ieney a trebuită să rămână însuși 
în bancă ca amanetă (zălogă).

Martorulă Anton Krivan, funcționar 
de comptabilitate in ministeriu, spune, 
că o singură dată a scontrată cassele 
administrate de Kokan în 1887. — Preș: 
Ai scontrată tote cassele ? — Mart.:
Tote. — Preș.: Și cassa esposiției regni
colare ? — Mart.: Acdsta nu, deorece nu 
mi-s’a dată nici unu ordină. — Preș.: Cine 
ți-a dată ordinulă? — Mart: Miniștrulă.

Apărătorulu: Șeii câtă se cheltuia 
pentru birjl (fiakări) în ministeriu pe 
lună ? — Mart.: Acesta nu o sciu. — 
Aperăt.: Kokan, ai pute să-m! spui pote 
d-ta ? — Acusatulfi Kokan: Pe lună cam 
80 — 100 fl. Pentru timpulă câtă a durat 
esposiția din Pesta însă spesele birjei se 
socoteu separată. — Aperăt.: Câtă s’au 
socotită ca spese pentru birjî. în timpulă 
esposiției. — Kokan.: Mi-se pare vre-o 
80,000 florini. (Mișcare în auditoriu).

*
A doua di a pertractării, Joi, s’a 

începută prin cetirea acteloră de inves- 
tigațiune. înainte de tote s’a cetită 
conspectulă oficiului de. comptabilitate, 
care constată că suma defraudată e de 
42,428 fl. După aceea s’a cetită rapor- 
tulă consilierului Ioană Bauer dela 
înalta curte de comptabilitate asupra 
manipulării casseloră în ministeriu. Acestă 
raportă «constată o seria de neregularituțl. 
Intre altele o sumă de 600 fl., care era 
a se preda cassei încă în 1887, a reți- 
nut’o Kokan timpă de 11 luni. Oficiulă 
de comptabilitate s’a mărginită a-lă face 
atentă la acesta și s’a mulțămită cu 
scusa lui, că a uitată de ea, fără a face 
arătare la ministru. Comitetulă de su- 
praveghiare a esposițiuniloră din Barce
lona și Bruxella a făcută o mare gre
șită prin aceea că, neavândă o cassă de 
feră , a depusă banii esposițiunei în 
cassa esposiției regnicolare ce se afla în 
biroulă lui Kokan și care se manipula 
fără controla de Kokan, căci prin acesta 
i-s’a dată ocasiune de a pune la locu lip- 
sele din cassa paușală și din cassa espo
siției și viceversa, și de-a amesteca așa 
banii statului cu bani privați. Afară de 
acesta s’a mai ușurată defraudarea prin 
aceea, că dela 1884, de când Kokan ad- 
ministreză cassa paușală, acesta nu ș’a 
scontrată niciodată pe neașteptate, cu tote 
că înalta curte de comptabilitate a atrasă 
atențiunea ministrului încă in adresa sa 
dela 4 Aprile 1887.

Apărătorulu Polonyi se încercă apoi 
a dovedi, că aici nu e vorba numai de 
defraudarea lui Kokan, ci deorece cassa es
posiției n’afostă niciodată scontrată, și acu
satulă susține că'numai 24.000 fl. a defra
udată, a trebuită să aibă soți ai crimei, 
căci lipsescă de faptă 42,000 fl. Apără- 
torulfi susține, că banii, despre carl dice 
Kokan, că nu i-a defraudată, lipsescă 
din cassa esposiției și susține mai departe, 
că secretarulă de stată a luată de acolo 
mai multe mii de florini, înlocuindu-le cu 
chitanțe false. De aceee îlă acusă de 
complicitate. Se rogă, ca tribunalulfi sâ 
ia o decisiune.

Tribunalulă decide, că cererea apărăto
rului, ca sâ se cerceteze, decă aici e vorba 
de-o defraudare in oficiu seu de-o defrau- 
dare comună, se încuviințâză; totodată se 
încuviințeză și cererea apărătorului, ca 
să se constate, decă defraudările s’au făcută 
din cassa esposițiunei. Cererea apărătoru
lui însă, ca cercetarea să se estindă și a- 
supra secretarului de stată Matlekovits 
nu s’a încuviințată.

Apărătorulă insinuă apelațiune în 
contra părții din urmă a decisiunei.

Apărăt. (cătră Kokan) : Când ai ob
servată mai întâiu, că și altcineva afară 
de d-ta a defraudată bani din cassă ? — 
Kokan: Mai întâiu am observată acesta 
în Ianuarie 1888, când am predată banii 
din cassa esposiției consiliarului Ieney. 
Atunci trebuia să fiă ună plusă de 5000 
fl., în loculă loră însă erau, numai chi
tanțe.

Omul.fi
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La întrebarea președintelui, că de 
ce nu a făcută Kokan arătare, acesta 
răspunse : „Atunci aș fi făcuta arătare și 
in contra meau.

In fine cere apărătorulh să se între- 
gescă cercetarea în mai multe privințe. 
Tribunalul^ decide să se intregescă cerce
tarea, spre a se constata, decă și unu alu 
treilea a luatu sume din cassa adminis
trată de Kokan, și^de a se mai constata, 
unde se afla duplicatul^ cheii cassei. es- 
posițiunei.

Preș.-. In urma acesta încheiu șe
dința și amânu pertractarea pe timpii ne- 
determinatti. Actele se vorti preda ju
delui de instrucțiune.’

ruinându-se, oficiulă politică l’a închisă 
din motivă, că amenință vieța credincio- 
șiloră sub decursulă serviciului divină. 
Lipsită fiindă aceată comună bisericescă, 
isolată totală, de avere mobilă și imobilă 
și de orl-ce venită anuală, credincioșii 
în numără forte mică și-au încordată 
to te puterile spre delăturarea răului, 
contribuindă — după starea loră față 
de împrejurările economice de astădl 
prin impunerea unui aruncă mare — în- | 
tr’ună modă estraordinară la edificarea 
unei nouă biserici. 1

Jertfa esxtraordinară ce a adus’o 
poporulă credinciosă ală acestei comune 
bisericesc! însă este numai o picătură în 
mare față cu suma necesară, ce reclamă 
edificarea unei nouă biserici. Din acest 
motivă, recurgendă la locurile înalte bi
sericescl, a primită voiă de a pute apela 
la mărinimositatea frațiloră loră de sânge 
și de credință, ca prin contribuirl bene
vole să se pdtă ridica biserica, singurulă 
asilă ală poporului nostru din acestă 
ținută.

Șprijinulă primă ni-l’a oferită P. O. 
D. Diamandi I. Manole, comerciantă în 
Brașovă, contribuindă cu suma însem
nată de 100 fl. spre scopulă zidirei bise
ricei. Densului i-au urmată D-nii frații 
Stănescu cu 50 fl. și alții după cum vor 
urma mai josă.

In 23 Iulie a. c. într’o escursiune 
anume întreprinsă, D-lă ingineră Cons
tantină Davidescu cu știm, soția sa 
Domna Sevastia Davidescu născ. Mure- 
șianu, associațl și de alțl d-nl notabili 
dela băile din Vâlcele (Elopatak), cerce- 
tându-ne au rămasă adâncă mișcațl de 
situația critică, în care a ajunsă comuna 
nostră bisericeseă, căreia numai în anii 
trecuțl i-s’au nimicită supraedificările prin 
foculă pusă, er astăcjl e închisă și bise
rica, singura mângâiere ce-o avea popo
rulă nostru multă cercată din acestă 
ținută.

Pre stimabila Dornnă Davidescu, a- 
jutată de vredniculă său soță și de alțl 
marinimoșl domni, cu nobleță înăscută 
adevăratei femei române, — care în toți 
timpii între tbte împrejurările a sciută 
să’șl validiteze influința și activitatea ei, 
când au reclamată interesele comune ale 
poporului din sânulă căruia a eșită — 
a sărită în ajutorulă comunei nostre bi
sericescl, întreprindândă o colectă între 
ospeții băiloră din Vâlcele și adunândă 
suma considerabilă de 118 fl. 76 cr. în 
favorulă nou edificândei nostre biserici. 
Eată numele și suma generoșiloră con
tribuitori :

N. F. Negruțiu redactoră (Gherla) 
50 fl. ; Nicolae Mânegută, preotă ort, 
română (Poiana lângă Săliște) 10 fl.; Io- 
sifă Romană adv. (Oradea mare) 5 fl.; 
C. Davidescu (Slatina) 10 fl.; Sache Ni- 
colau (Câmpulungă) 5 fl.; Ștefană Stoi- 
cescu profesoră (BucurescI) 10 fl.; Frații 
C. și M. Urechiă (Craiova-Sibiiu) 5 
fl.; N. Lupană comers. (BucurescI) 2 fi.; 
Duțu Odoră (Săcele) 1 fl.; Petre Giuri- 
siciu (ObedenI) Ifl.; Petre Pipoșă (Mu- 
reșă-Oșorheiu) 2 fl.; Locotenentă Bă- 
beanu (BucurescI) 2 fl.; Tache Constan- 
tinescu (BucurescI) 1 fl.; Piso adv. 2 fl.; 
Tănăsescu 2 fl.; Vasilache Trandafirescu 
3 fl.; D. Cepescu ing. 2 fl.; B. Păltinenu 
adv. 1 fl. 86 cr.; Crainică (BucurescI) 60 
cr; Măria Stinghe (Bucuresd) 1 fl.; Di- 
mitrie Ionă 1 fl.; N. GiurisicI 1 fl.; P. 
Costescu 30 cr. Suma totală 118 fl. 76 cr.

In Brașovă au subscrisă d-lă Dia
mandi I. Manole 100 fl.; frații Stănescu 
50 fl.; N. N. 30 fl. Suma 180 fl.

In Satulungă (biserica nouă) au con
tribuită d-nii: George Mandaiu 1 fl.; Ionă 
I. Popea făclieru 2 fl.; Radu Ovesea 1 
fl.; George Todorană 10 cr.; Dumitru 
Peteu 1 fl.; Stană Fencică 20 cr.; Sandu 
Bucurenciu 20 cr.; George I. Moroianu 
40 cr.; Cseh Sândor 10 cr.; P. Davi
descu 20 cr.; Nicolae Sasu sen. 3 fl.; 
Iordache Munteană 40 cr.; Maria 
Roșculeță 20 cr.; Irimie Zorillă 10 cr.; 
Radu Dană 10 cr.; Nicolae Bătrânu 20 
cr.; Neagoe Roșculeță 10 cr.; Ionă Sa- 
rafu Popa 10 c.r.; Ionă Șeitană 5 fl.; 
Ionă Zacharia Todorană 1 francă.; Ionă 
Bancotă 1 fl.; lenea Cernată 10 cr.; 
George și Maria Deleană 1 fl.; Lazară 
Olariu 10 cr.; Irimie Poienariu 40 cr.; 
Samuelă Kohn 1 fl.; P. Stoia 50 cr.; 
Duțu Popea 50 cr.; Ionă Ștefană Fâtu 
1 fl.; Ionă Bucurenciu 40 cr.; Alexie 
Iarnea 1 fl.; Moise Bontă 20 cr.; Maria 
Radu Ureză 1 fl.; George Ovesea 1 fl.; 
Ursu Șeitană 1 fl.; George Șeitană 20 
cr.; Voicu Stroia 1 fl.; Ionă I. Barbu 
40 cr.; George Voina 1 fl.; Dumitru I. 
Cpfeiu 1 fl.; Nicolae Clinciu 1 fl.; I. Apoe 
1 fl.; Radu Filipă 10 cr.; Alexie Voicu 
Stroie 1 fl. 50.; Petru Ghia 40 cr.; Con
stantină Stoica 10 cr.; Iănă Glinciu 1 fl.: 
Ionă Adamă 3 fl.; Nicolae Balca 20 cr.; 
Ionă Gologană 2 fl.; Stană Găitană 10 
cr.j-Nicolae N. Gologană 1 fl.; văd. Vuica

•f.

Literatură.
Cărți didactice aprobate. Minis

terul ii ungureștii de culte și instruc
țiune publică prin ordinațiunea sa minis
terială, dato 20 Decemvre 1888, Nr. 
17.358, a aprobată următorele cărți de 
șcblă din editura librăriei Nicolae I. Giurcu, 
Brașovă :

Alecedaru seu ântâia carte de cetire 
pentru copiii și copilele din anulă 
I de școlă, întocmită de mai mulțl prie
tini ai școlei, legată 25 cr., cartonată 
20 cr. Dariu I: Elemente de Fisica pen
tru școlele poporale. Gu mai multe fi
guri intercalate în textă. Prețulă legată 
30 cr. Geografia patriei și Elemente din 
Geografia universală, pentru școlele po
porale române. Cu 12 figuri interca
late în tecstă împreună cu mapa Unga
riei. Prețulă legată 30 cr. broș. 25 cr. 
Istoria patriei și Elemente din Istoria 
universală tractată după metodulă bio
grafică în două cursuri concentrice pen
tru școlele poporale române, cu portretele 
mai multoră regenți și bărbați aleși. Pre
țulă leg. 25 cr. broș. 20 cr.

„Unsere Kunst in Wort und Bild." 
Alteța Sa Archiducesa Maria Teresia, mă- 
rinimosa protactbre a tuturcră nisuințe- 
loru artistice, ia sub protectoratulă său 
ună pomposu opă patriotică, care apare 
în Viena, dirigeată de scriitorule Moritz 
Band și editată de Rudolf Wittmann. 
Acesta opă se va pute număra între cele 
mai prețiose și distinse cărți. Sensulă 
ce-lă are pentru artă Alteța Sa, care în 
totdeuna a fostă o căldurosă sprijinitore 
a arteloră din țeră, se documenteză a- 
cum din nou prin faptuiă acesta de o 
împărătescă bună voință și onoreză pe 
înalta Archiducesă făcândă ca toți artiș
tii din întrega țeră să se întrunescă în 
acesta opă în jurulă numelui ei. Opulă 
conține în numără forte mare și neobici
nuită dela toți artiștii monarchiei trac
tate, și formâză prin cei 600 colabora
tori ai săi o frumosă întrunire a tuturor 
artiștiloră din Austro-Ungaria. Ne măr- 
ginirnă deocamdată la acostă anunță 
scurtă și amintimă, că opulă conține,în
tre multele contribuirl ale artiștiloră, și 
celebrități cum suntă: Anzengruber, Ba- 
uernfeld, Baumbach, Beliczai, B^nczur, 
Byr, Darnaut, Defregger, Dvorak, Ebner, 
Eschenbaeh, Falb, Falke, Franzos, Fuchs, 
Gasser, Goldmark, Grii fold, Hamerling 
Hanslik, Helmesberger, Heuberger, He- 
vesi, Hubay, Hummel, Jokai, Kalbek, 
Karger, Koppay, Lefler, Margitay, Mil
locker, Muukâcsy, Nissel, Ondrnek, Pe- 
trovits, Poetzl, Ranzoni, Redvitz, Re- 
viczky, Ritzberge , Rosegger, Saar, Sa
cher-Masoch, Schaeffer, Schliessmann, 
Schlogl, Schonthan Schubin, Se.hvenin- 
ger, Simm,Strauss. Suppe, Vacano, Vroch- 
licky, Wagner, Weilen, Weyr, Willro- 
ider, Zamara, Zenisek, Ziehrer. ș. m. a. 
Afară de aceștia mai sunt representate 
și teatrele curții din Viena și Budapesta, 
și cei mai distinși artiști ai teatrului din 
întrega țeră. Opulă conține 300 portrete 
escelente, peste 100 desemnurl originale 
ale celoră mai distinși artiști, 600 auto- 
grame,cu cuprinsă forte interesantă, peste 
50 de composiținnl complete, 100 poe- 
sii. Opulă va fi forte strălucită, elegantă 
și pom osă legată și va costa numai 5 
florini. O și mai simplă edițiă legată 
simplu va face, ca opulă să străbată în 
cercuri și mai estinse. Fără îndoielă 
opulă va atrage atențiunea tuturoră și 
va dobândi ună succesă însemnată.

Dare de semă și mulțămită publică.
• Edificiulă bisericei române ortod. 

orient, din Doboli inferiori îu Treiscaune 

N. Popea 60 cr.; Voicu Roșculeță 4 fl.; 
N. Jugânariu din Turcheșă 1 fl.; Sandu 
Muntenă 2 franci; R. Popea comers. 1 
fl.; lână V. Roșculeță cassariu 2 fl.; și 
d-lă Giro Szâsz Andras din Turcheșă 5 
fl. v. a. Suma totală 51 fl. 20 cr. și 3 fr.

Comitetulă comunei nostre biseri- 
cescl împlinesce deci o plăcută și sfântă 
datorință, când aduce adâncă mulțămită 
și pe acestă cale tuturora mărinimoșiloră 
donatori, cari prin jertfa adusă au con
tribuită la salvarea esisținței unei comune 
bisericescl.

Cu deosebire mulțămesce Domnei 
Sevastia Davidescu născ. Mureșianu, care 
pătrunsă de posiția nostră critică, n’a 
cruțată ostenelă, nici chiar în timpulă, 
când a venită să-și caute de sănătatea sa 
și a familiei sale, ci bătândă la ușile 
inimeloră generose și umane, a contri
buită multă la ajungerea scopului nostru 
sfântă. Binefacerea dânsei și a celoră 
cari i-au datu ajutorulă va fi cu litere 
de aură înscrisă în analele comunei 
nostre bisericescl, și sute de suflete 
voră înălță rugăciuni la tronulă Tatălui 
ceresc'ă, pentru sănătatea, fericita și în
delungata viață a dânsei și a nobilei 
sale familii.

Asemenea Preveneratulă Domnă 
Diamandi I. Manole comerciantă în 
Brașovă, ajutătorulă și sprijinitorulă tu- 
turoră întreprinderiloră salutare, care la 
tote ocasiunile între tote împrejurările a 
stată în frunte cu cuvântulă și fapta, 
dândă și de astădată împreună cu prea 
stimații domni : Nicolae F. Negruțiu 
și frații Stănescu esemplu și impulsă la 
esercitarea carității creștinescl,1—primescă 
și pe acestă cale adânca mulțămită pen
tru jertfa adusă pe altarulă sacru ală 
bisericei și națiunei sale.

Dumnedeulă părințiloră noștri să 
răsplătescă tuturoră generoșiloră contri
buitori însutită și înmiită. Dee cerulă, 
ca esemplulă dată de dânșii să afle 
mulțl imitatori, căci numai generositatea 
frațiloră noștri de sânge și credință ne 
pote salva din posiția critică în care ne 
aflămă.

Doboli inf., 29 Augustă 1889, 
în numele comit, par.

N. Piiianu, 
preotă.

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

Praga, 17 S-ptemvre. Comite- 
tulu executivii alu deputațiloru ger
mani din dietă declară într’o scri- 
sore cătră vice-președintele camerei 
senioriloru, prințulu Schdnburg- 
Hartenstein, că Germanii suntu 
gata în scopulu înțelegerii ambe- 
loru naționalități din Boemia, se 
intre în tratări, în casă când gu- 
vernulu, care până acum a refu- 
aatu orl-ce influințare în acestă 
privință, va lua în principiu o ati
tudine preveuitdre fața cu acestă 
cerere, și decă guvernulu încă îna
inte de începerea tractăriloru va 
lua pe față posițiune în contra 
încoronării Maiestății Sale Monar- 
chului ca rege alu Boemiei.

Belgradu, 17 Septemvre. Regina 
Natalia sosesce la 29 Septemvre.

Atena, 17 Septemvre. Rapbrtele 
lui Șakir-pașa anunță, că Creta e 
aprdpe complectă pacificată.

Londra, 17 Septemvre. Unu 
mare numeru de lucrători ai do- 
curiloru au începută cu lucrătorii, 
cari nu s’au alăturată la grevă, 
certă și bătaia, și sub acestă pre
textă ei au părăsită lucrulă.

DIVERSE.
Dela ministru la unu rendO de haine.

La președintele Stateloră unite, Harri
son, veni nu de multă ună domnă în- 
brăcată în nisce haine rose, îi strînse 
mâna și-i spuse cu fală, că în districtulă 
cutare elă a fostă causa de l’au putută 
alege pe Harrison ca președinte.

„Fiindcă acum te-ai făcută preșe
dinte, (ji36 streinulă mai departe, pote 
că’ți-așă fi de ajutoră într’o deregâtoriă 
ore-care".

Harrison nu scia, ce vrea sâ cflcă 
streinulă.

"^e miniștrii de cabinetă, continuă 
^țreinulă, ți-i-ai alesă de bună semă".

„Da, i-am alesă11, răspunse Har
rison.

„Bine, nu-i mare pagubă, mă mulțu- 
mescă și cu postulă de ambasadoră în 
Europa."

„’Ml pare rău... nu mai suntă locuri 
vacante".

„Der păte ai trebuință de ună primă- 
secretară în ministeriu ?"

„Aceștia se denumescă de cătră se
cretarii de stată din ministeriele respec
tive, nu de mine".

„De asta îmi pare rău, — așa der 
va trebui să mă mulțumescă eu ună 
postă mai mică."

„Acelea nu se ocupă prin mine, ci 
pe aceia îi denumescă diregătorii mai 
înalțl".

„N’așă pute fi magistru de poștă în 
Washington? Gândesce-te, câtă zolă am 
avută, ca să eșl în districtulă nostru."

„A fostă forte frumosă din partea 
d-tale... der magistrală de postă din 
Washington este denumită deja".

„Ei, nici nu mi-e așa tare de pos
tulă ăsta... nu m’ai pute face secreta- 
rulă magistrului de poștă?"

„In privința asta trebue să te adre
sezi chiar la magistrală de poștă."

„Șeii ce, domnule Harrison, nu cum
va ai ceva și pentru mine... bună oră ună 
rândă de haine purtate?"

Haine a căpătată și le-a și primită;
Atentatii. „Gaulois" anunță din Ber

lină, că acolo circulă faima despre ună 
atentată, ce s’a săvârșită la intrarea pa
latului din Potsdam. Se dice, că respec- 
tivulă atentatoru a fostă arestată.

Voci din publicu.*)
Domnule Redactoră! In călătoria 

mea prin România, am dată în Brăila, 
la stăruințele amiciloră mei, ună concertă. 
In afișe fără voia mea s’a disă, că suntă 
profesoră. Spre a se evita ori ce falsă 
interpretare crecjendu-se că așă fi profe
soră de musică — vă rogă să binevoiți 
a da locă acestoră lămuriri: Nu suntă 
profesoră de musică, ceea ce nici în pro 
gramă nu stă, și nici ca artistă n’am 
dată concertulă, căci n’am pretențiunea 
de a fi artistă, ci ca simplu cântăreță.

Zosimă Butnariu
institutorii.

*) Pentru cele cuprinse în acestă rubrică 
Redacțiunea nu e respundătore!

Ceirsulu pieței Brașovu
din 17 Septemvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.44 Vend. 9.47
Argintii românesc»! - „ 9.40 9.43
Napoleon-d’orI- - - „ 9.46 n 9.49
Lire turcescl - - - n îo.fo jț 10.75
Imperiali ... - n -9.70 n 9.75
GalbinI . „ 5.58 n 5.64
Scris, fonc. „A^ina“6u/o „ 102.— H —,—

» n n ®°/o h 98.50 n 99.-
Ruble rusescl - - - „ 122.50 ii 123.—
Mărci germane - - ,, 58.10 ij 58.30

Cursulă Ia bursa de Viena 
din 16 Septemvre st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 99.50
Renta de hâ.rtiă 5% - - - - - - 94.75
împrumutul^ căilorii ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

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

o stă ungare (3-a emK'une) - - 111.90 
Bonuri rurale ungare ----- 104.70 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale Banată-Timișii - - - 104.70
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.70
Bonuri croato-slavone ----- 105.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurșscă ------- 99.50
împrumutul^ cu premiulă ungurescă 137.90 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 128.50
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.60
Renta de argintă austriacă - - - - 84.50
Renta de aură austriacă..................... 110.2Q
LosurI din 1860 - -...................... 137.50
Acțiunile băncei austro-ungare - - 912.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.50 
Acțiunile băncei de crodită austr. - 306.— 
Galbeni împărătesei- -...................... 5.67
Napoleon-d’orI - - -.............................9.48’/,
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.32
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 119.55

Editoră și Redactoră responsabilă : 
□r. Aurel Mureșianu.
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Nr 200—1889.GAZETA TRANSILVANIEI.

I

„ALBINA*
Institut! de credit! și de economii 

primesce în comisiune efectuirea de plăți și 
încassări atâtă în interiorulă țerei câtă și 
în străinătate.

Cumpără, vinde și amaneteză monete, efecte 
și CUpone, dă însăși seu îngrijește cecuri, asig
nate etc. și se recomandă în deosebi pentru 
esecutarea în comisiune a orl-cărei transac- 
țiuni de bancă în România.

Informațiunî mai de aprope se potu lua dilnicu in 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8—2 ore d. a.

ABONAMENTE
GAZETA TRANSILVANIEI»

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria

luni
luni
anu

CA
X
X

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni ............................................
unU anti.................................................

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
ană.
șese luni. 
trei luni .

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

Pe
Pe
Pe

j •

2
1

Pe
Pe
Pe 
Abonamentele se facil mai ușorii și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei

11. -
11. —

50 cr

franci, 
franci, 
franci, 
repede

binevoiescă

Mersulu trenurilor!
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1889

Budapesta—ffTedeaBii JPj’cdealtt—Beadapesta

Tren de 
per- 
sine

Trenu 
accele

rată.

Viena 11.-- 3.40
Budapesta 8.31 9.20
Szolnok 11.20 11.25
P. Ladâny

1
2.22 1.04

Oradea-mare < 4.18 2.30

V ârad-V elencze 2.35
Fugyi-V âsârheli 2.42
Mezo-Telegd 3.00
Rev 3.31
Bratca 3.50
Bucia 4.05
Ciucia 4.24
Huiedin 4.56
Stana
Aghiriș 5.26
Ghirbeu
NădSșel

I
5.49

Clușiu j
ÎL05

Apahida 11.23 6.30
Gliiriș 12.44 7.29
Cucerdea 1.27 7.53
Uiora 1.34
VințulA de susA 1.42 8.02
Aiud 2.07 8.21
Teiușd 2.26 8.43
CrăciunelA 3.11 9.05
Blașiu 3.24 9.18
Micăsasa 3.54 9.40
Copșa micit 4.09 9.53
MediașA 4.39 10.08
Elisabetopole 5.11 10.32
Sigliișora 5.45 11.07
Hașfaleu 6.12 11.22
HomorodA 7.32 12.31
Agostonfalva 8.17 1.02
Apatia 8.37 1.20
Feldiora 9.06 1.40

Brașovu 9.45 2.34
*5.32

TimișA 26.17 3.17
Predealu |6.49 3.48

Bucur escl §9.35 9.35

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rai u

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
mixt

j B.-T’esta-AradBs-Teiaiș Teiwș-Araelă-B.-S’esta Copșa-micii—Sibââu

‘ I — ' ■ - • ■ 11 ----------- ■ - .... ■ ■ —   —— —- ——

Trenu 
omni
bus

3.10
7.22
5.52

“8i46
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

_____
6.10i PredeaBw
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
6.24
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

BucurescI

, TimișA

' Brașovă

Feldidra 
Ap ața 
Agostonfalva 
HomorodA 
Hașfaleu 
Sigiiișdra 
Elisabetopole 
MediașA

Copșa mică

Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelA
Teiușu
Aiudu 
VințulA de
Uiora
Cu cordea 
Gliirișâ 
Apahida

Clușiu

sug a

J 
i

NădășelA
Gîhrbău
AgliireșA
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca 
Rev
Mezo-Telegd
Fugyi-V âsârheli
V ârad-V elencze

I
IOradea-mare

P. Ladâny 
Szolnok
HBudapestn

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

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

•11.54

12.24
12.36
12.48

1.03
1.29
1.43
1.49
2.04

6.30
1.40

3.27
5.10
7.06
8.40
1.40

7.30
12.50
1.19
2.15

~7U7
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

*

O o 
B 
c
E.
» 
fS

CD
O
§

g
*1

r

10.50
1.23
3.29
7,45
6.05

; Viena
KSudapesta
Szolnok

Aradu

GlogovațA
Gyorok
PaulișA
Radna-Lip, 
Conop 
Berzava
SoborșinA
Zamu 
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
ȘibotA
VințulA de josA
Alba-Iulia
Teiușfl

ova

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

11.-

8.55
9.54

Trenu 
de 

pers.

3.4o|jieiușu
710| 9.30

12.38
5,36
6.06
6.18;
6.43
6.55
7.14Ilia
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29
12.45

1.24

10.42
3.53
4.29'
4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

Alba-Iulia
VințulA de josA
ȘibotA
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva
Braniclca

Gurasada
Zamu 
SoborșinA 
Berzava 
ConopA 
Radna-Lipova 
Paulișu 

i Gyorok 
I Glogovaț

Aradu

Szolnok
Uudapestâ

Viena

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
6.-
1.40

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
8.15

6.05

1.42
2.32

Copșa-mici
Șeica mare 
LomneșA
Ocna
Sibiin

8.-
8.35

2.05
2.38 5.05
3.22
3.46
4.18

4.35

5.46
6.17
6.40

SB?>âfisi-C«jpșsa.-ESftică,

Sibiiu
Ocna 
LomneșA 
Șeica mare
Copșa-micâ

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

■9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

CaaccB’dea - Osnrkem -
____ li w ’
5.35 OcghinsalBa săseseîi
6.01H
6.44'
7.25;
7.44

Cucerdea
Cheța
LudoșA
M.-Bogata
IlernutA
SânpaulA
Mirașteu

Sim eria (Piski)-B*etB,oțeni 2>etroșewB-Simea*ia(Piski)'

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

Simeria
Streiu
HațegA
Pui 
Orivadia
Banița
L’etroșeni

1
6.47

II
11.54 'Petroșeni 9.36

7.40 12.37;;Banița 10.17
8.51 1.28,Orivadia 10.58

10.02 2.23j?ui
HațegA

11.42
11.02 12.23
11.50 3.53^Streiu 1.12
12.30 4.25|Siineria 1.51

4.26
5.12
5.55:
6.41 j

7.26
8.14
8.50

Oșorheiu j

Reghinul-săs.

3.05 10.20
3.35 10.50
3.51 11.11
4.06 11.20
4.43 11.57
4.58 12.12
5.21 12.36
5.40 12.55
6.— 4.58
7.35 7.-1

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

S&egliinulu săsescir 
^șwB’lieiai-CwceM’dea

Ti BBBBȘOfl’sa—AradttArafllw—TÂBaiiBȘora

Aradu 6.12 4.12 Timișora 6.25 1.15
AradulA nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Nemeth-Săgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
Orczifalva 7.55 5.47 Nemeth-Săgh 8.36 3.13
Merczifalva 8.13 6.04 AradulA nou 9.11 3.51
Timișora 9.04 6.50 Aradu 9.27 4.05

. Oșorheiu j

Mirașteu
| SânpaulA
I IernutA
M. Bogata 
LudoșA 
Cheța
Cucerdea

8.25
10.-

6.45 12.15
7.05 12.35
7.28 12.58
7.50 1.19
8.23 1.49
8.31 2.02
9.12 2.18
9.44 2.46

~8~
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simei'ia (Piski)-lfjMîed

]yim<fișiî-S'aa«l®șiî-18BSta’âta SBistrița-Mur^șil-Uudoșil

MureșA-LudoșA
Țagu-BudatelecA
Bistrița

Bistrița
Țagu-BudatelecA
MureșA-LudoșA

Notă: Numerii încuadrați cu nii grose însemneză orele de nopte.

3.-
6.49
9.35

Siineria (Piski)
Cerna
Unieddra

^mSbsb’bșbI—Tm*da Taia’da—Ghirișii
*

Ghirișu 
Turda

9.33
9.54

4.19,
4.40:

Turda
Ghirișw

8.29
8.50

3.19
3.40

SigSiișoi’a—Odorheiu- Odorlieiu—Sig-Bafiș®n*a

' Sighișora 
Odorheiu

6.05'jOdorheiu
9.12|?6ighiș6ră

6.-
8.56

2.18
2.39
3.08

Sjuied.-Siuwrâa (Piski

Uniedora
^erna
Simeria

9.30
9.56

10.15
Tipografia A. MUB.EȘIANU, Brașovu. ■<
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