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Mortea prințului de coronă.
BrașovQ, 23 Ianuarie v.

Tote foile din monarchiă seocupă 
în momentele de față aprope es- 
clusivu cu mdrtea tragică a prin
țului de coronă Rudolfă.

In cele următore resumămă 
amăruntele publicate pănă acuma 
despre cele ce au premersu și au 
urmatu morții neașteptate a moș
tenitorului :

La sfatulă lui Kalnoky, Tisza și 
Taaffe, Maiestatea Sa s’a învoită cu mare 
greu, ca se se publice adevărata causă 
a morții prințului Rudolfil.

Raporturile oficiose cuprindă urmă- 
torele amărunte:

In înțelesulă protocolului luată, Mer- 
curl dimineța la 7 ore archiducele, îm
brăcată în vestmentulă său de nopte, a 
deschisă ușa odăii și a ordonată came
rierului, ca să ia disposițiunile necesare 
pentru vânătore. După acesta s'a des- 
brăcată, a închisă ușa și s’a culcată în 
pată. Pe dulăpiorulă său de nopte ardea 
lumina. In astfeliu de situațiune se afla 
când șl-a descărcată revolverulă în par
tea dreptă a tâmplei capului. Glonțulă 
a eșită prin mijloculă craniului.

Camerierulă s’a reîntorsă și a aș
teptată pănă la ora obicinuită.

Prințulă de Filipă Coburg și con
tele Hoyos dimineța la 8 ore așteptau 
cu nerăbdare pe moștenitorulă de tronă. 
Bătură în ușa odăii de durmită a lui, 
der nu primiră nici unu răspunsă. Ușa 
odăii era încuiată, ceea ce pănă atunci 
niciodată nu s’a întâmplată. Ospeții 
înspăimântați în cele din urmă sparseră 
ușa. Pe archiducele ilă aflară mortă în 
pată. Mâna dreptă a lui era slobozită 
în josă pe marginea patului, ajungândă 
pănă la pămentă. Lângă elă era josă 
pe pămentă revolverulă. Fața lui era 
acoperită cu sânge. Pe masă s’au aflată 
mai multe epistole, în cari însă nici 
printr’ună cuvântă nu se amintesce 
despre o sinucidere intenționată seu 
despre căușele acestei sinucideri. Una 
dintre aceste epistole era adresată : „Ma
iestății Sale Reginei Elisabeta.“

Comunicabilă din foile oficiale dice 
că prima impresiune a celoru, cari au 
aflată pe prințulă de coronă Rudolfă 
mortă în pată a dată nascere bănuielii 
că a murită în urma unui atacă de apo- 
plexiă.

„Nu putemă retăce, — dice Wiener 
Ztg.“ — că mai multe persone au ob
servată la prințulă de coronă în timpulă 
din urmă semne de iritațiune bolnăvi
cioși a nerviloră, așa că trebue să cre- 
demă, că acestă înfricoșată întâmplare 
este ună resultată ală unei momentane 
turburărl a minții. Afară de acesta tre
bue să observămă că Alteța Sa suferea 
de câtva timpă de durere de capă in
tensivă, care i se trage dela tomnă când 
a cădută de pe cală. Acesta întâm
plare a fostă ținută secretă la voința 
espresă a Alteței Sale 1“

„Neue freie Presse“ scrie: Semne 
positive dovedescu, că Luni, când moș
tenitorulă de tronă a plecată dela Viena 
la Meyerling, nu avea de cugetă să se 
sinucidă; multă mai probabilă este, că 
în Meyerling i s’a ivită vre-ună casă, 
care l’a hotărîtă la acestă sinucidere.

Suntă însă semne, cari facă a se 
crede și aceea, că archiducele mai de 
multă timpă a avută cugetulă a se sinu

cide. Elă a disă mai de multe ori ce- 
loră din jurulă său, că n’are să trăiescă 
multă. Când i s’a disă, că în curendă 
are să moștenescă corona, elă răspunse: 
„O să vedeți, că nu o să ajungă acesta.“

*
Cele mai multe foi din străinătate 

nu vreu să credă, că archiducele s’ar fi 
sinucisă, ci susțină că elă a fostă vic
tima unui omoră din partea altora. 
Acesta credință se lăți tare și în Viena 
și Budapesta.

„Pești Naplou mai alesă susținu că 
prințulă de coronă a fostă împușcată. 
Acestei bănuieli a dată espresiune și 
„N. fr. Presse“ în numărulă său dela 31 
Ianuarie, care însă a fostă confiscată în 
Viena. Totă în sensulă acesta se es- 
primă și diarele francese „Gaulois“, 
„Matinu, „Figaro“. Nu voră să credă 
că archiducele s’ar fi sinucisă nici c}ia" 
rele „Temps“ și „Journal de Debats“, 
cari numără între cele mai seriose diare 
francese.

Protesorulă Wiederhofer constată în 
protocolulă de secționare, că rana dela 
capă a prințului de coronă e mare. De 
aceea mulțl se îndoescă, că acestă rană 
ar fi fostă causată de însuși prințulă și 
încă cu revolverulă, ci decă este fidelă 
descrierea ranei, atunci se crede, că ea 
a putută fi causată numai prin pușcă de 
vânătore.

Mai suntă și alte cause, pentru cari 
mulțl nu voiau se credă că archiducele 
s’a sinucisă. Nervositatea lui, se cjice, 
nu era în măsură așa de mare, ca să 
se pătă admite o sinucidere. Puțină 
înainte de mortea lui prințulă să fi fostă 
încă plină de speranțe și de ambițiune 
față cu viitorulă. Afară de acesta pri
mele scirl sosite despre mortea lui au 
anunțată, că archiducele s’a nenorocită 
la vânătâre. In sensulă acesta i s'a te- 
legrafată și ministrului președinte ungu- 
rescă. Tote aceste împrejurări au dată 
nutrementă bănuelei că archiducele nu 
s’a sinucisă. *

A făcută sensațiă că contele Ștefan 
Karolyi, care era în raporturi amicale 
cu prințulă de coronă, a fostă chiemată 
la Viena. Se vorbesce că și lui i-ar fi 
scrisă prințulă o scrisore, der contele 
n’a voită să răspundă la nici o întrebare 
ce i s'a pusă. „N. fr. Presseu l’a rugată 
să scrie unu articulă asupra moștenito
rului, der Karolyi a refusată. După ce 
s’a întorsă contele Karolyi la Pesta, elă 
a declarată în casina aristocrații oră, că 
nu mai pote fi îndoielă că prințulă de 
coronă s’a sinucisă. De atunci foile din 
Pesta au încetată de a mai esprima bă- 
nuell în privința morții moștenitorului.

Părerea mediciloră, cari au esa- 
minată și sectată pe prințulă de coronă 
«nume Dr, Hofmann profesoră de medi
cină legală, Dr. Kundrath profesoră și 
șefă ală institutului patologică-anato- 
mică, ca obducentă, Dr. Wiederhofer 
medică ală curții, este următorea:

Prințulă de coronă a murită din 
causa sfărîmării craniului și a părțiloră 
anteriore ale creeriloră; sfărîmarea s’a 
produsă printr’o împușcătură dată din 
nemijlocită apropiere în regiunea dreptă 
anterioră a tâmpleloră; o împușcătură 
dintr’ună revolveru de calibru mijlociu 
a fostă în stare a produce vătămarea 
descrisă: proiectilulă (glonțulă) n’a fostă 
găsită, dedrece a eșită prin deșchidetura 
constatată desupra urechii stânge; nu e 

îndoielă, că însuși principele de coronă 
s’a împușcată și că imediată a fostă mort; 
în fine medicii constată că au aflată în 
capul ă și în creerii prințului semne pa
tologice din care se conchide la o stare 
mentală anormală și care îndreptățescă 
a admite, că fapta s’a întâmplată în 
stare de alienațiune mentală.

Actulă acesta s’a tipărită în partea 
oficială a diarului „Wiener Zeitung“.

*
Foile din Viena scriu articull despre 

archiducele Franciscă Ferdinand ca viitoră 
prință de coronă. Se vorbesce că archi
ducele Albrecht a stăruită pe lângă archi
ducele Carolu Ludovicii, ca sâ nu abdică 
la moștenirea tronului, der Carolă Lu- 
dovică a declarată hotărîtă că va abdice 
în favorea fiului său Franciscă Ferdi- 
nandă. Se așteptă acum că Impâratulă 
îlă va adopta pe acesta.

*
Franciscă Ferdinand!) d’Este, fiiulă 

celă mai mare ală archiducelui Carolu 
Ludovicii, fu născută în 18 Decemvre 
1863. La 1876 fu numită sub-ljcote- 
nentă în reg. de inf. nr. 32, la 1885 
locotenentă, er la 1885 să făcu căpitană 
în regim, de dragonl nr. 4. Acum este 
majoră în reg. de inf. nr. 102. Elă este 
încă neînsurată.

*
O foiă din Pesta publică diferite 

amărunte din dilele din urmă ale vieții 
prințului de coronă, cum se dice după 
convorbirile din casina națională, la care 
au luată parte și contele Ștefană Karolyi 
și contele Iuliu Andrassy. Intre altele 
se dice că prințulă Rudolfă a lăsată pă- 
rințiloră săi și la diferite persone multe 
scrisori, precum și ună testamentă, care 
încheiă cu cuvintele: „Dumnedeu se 
binecuvinte patria nostră uugurescă11.

O persănă înaltă a disă, că în aces
tea e ceva adevără, der suntă pre 
multe născociri. Adevărată e că prin
țulă a lăsată două scrisori părințiloră 
săi, trimise prin șefulă de secțiune în 
ministerulă de esterne Szogyeny, pe care 
prințulă l’a însărcinată într’o scrisore se’i 
reguleze și rămasulă și i-a trimisă și 
amândouă cheile dela masa sa de scrisă. 
In scrisorea acesta, er nu în testamentă 
rogă pe Szogyeny a’i saluta pe toți a- 
micii pentru cea din urmă oră și (fioe 
că Dumnedeu să binecuvinte scumpa pa- 
triă ungurescă. Prințulă de coronă fo
losea acesta frasă în anii din urmă mai 
desă și cu intențiune, fiind-că prințulă 
aflase că e bănuită, că n’ar fi totă așa 
de sinceră alipită de Ungaria, ca de 
Austria. Acestă bănuială voia elă să o 
stigmatiseze temeinică ca neîndreptă- 
țita.

In testamentă lasă prințulă perso- 
neloră dimprejurulă său voia d’a-șl lua 
obiectele folosite de elă ca amintire, er 
fică-sa Elisaveta să rămână sub tote îm
prejurările lângă părinții săi împărătesei. 
Din tote acestea se deduce, că prințulă 
se pregătea de multă de morte și în Pesta, 
când a fostă acolo cea din urmă oră, a 
cjisă de repețite-orl: „Veți vede, că nu 
mai trăescă multă. “

*
In „Berliner Tageblatt“ impărtășesce 

ună scriitoră austriacă, că prințulă Ru
dolfă, cu ocasiunea sgomoteloră despre 
abdicarea regelui Milană ală Serbiei, ar 
fi clisă, că fiecare principe are datoria să 
stea la loculă unde l’a pusă provedința, 
afară de casulă, când un principe nu se 

mai simte destulă de tare a corespunde 
datoriiloră posițiunii sale; atunci nu ’i 
mai rămâne altceva, decâtă să abcfică 
ori să-și slobodă ună glonță în capă. 
Căci mai bine să nu fi pr.ncipe, decâtă 
să fi principe rău.

*
înmormântarea se va face definitivă 

mâne, Marți, la 4 ore după amecjl. Ea 
se va face cu eschiderea ori cărei pompe 
estra ordinare. Dorința Maiestăței Sale 
este ca înmormântarea să se facă fără 
pompă în cerculă familiei. Despre a- 
cesta a însciințată și pe principii streini, 
cari au voită să ia parte în personă și 
prin deputațiunl.

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

Viena, 4 Februarie. După cere- 
monialula stabilită, la 91/., ore 
sera cadavrulu afostu transportată 
la biserica palatului ca se fie es- 
pusu acolo. Intre sunetele palăs- 
trine ridicară servitorii învSlitbrea 
de totu albă și îmbrăcară cosciu- 
gulu. înainte mergeau generalii 
Bombelles, Rosenberg și Giesel. 
In biserică, după ce a fostu ridi
cată pe catafalcu, fu binecuvântată. 
In curtea palatului aștepta într’a- 
ceea mulțime de omeni adâncă 
mișcațl. Acji princesa de coronă 
depune o cunună eu inscripțiunea: 
.Dela a ta Stefania“. Trăsurile 
feții mortului arată acum mare 
schimbare, mortea a lucrată cum
plită. Rana e neacoperită de se 
vede, așa a poruncită acesta îm- 
peratulă. Maiestatea Sa e în cea 
mai bună sănătate și a primită 
într’o audiență mai lungă pe mi- 
nistrulă Taaffe. Imbulzela publi
cului la paiață nu se pote descrie. 
ImpSrătesa, Gizela, Valeria voră 
sta în timpulă îmormentăxii în 
capela Iosifă, nu voră însoți con- 
ductulă.

Viena, 4 Februarie. In cercu
rile instruite nu se scie nicăerl 
nimică despre presupusa renun
țare a archiducelui Carolu Ludovicii 
la succesiunea la tronă.

Manifestata tai Boulanger.
La 29 Ianuarie n. gene- 

ralulu Boulanger a adresată urmă- 
torulă manifestă alegetoriloră sei 
din departamentulă Senei. :

Deși mâ aflu sub stăpânirea emo- 
țiunei ce am simțit’o în fața uimitorei 
manifestațiunl ce mi-s’a făcută, totuși 
nu potă sâ nu’ml facă datoria de a'ml 
esprima adânca mea recunoscință alegâ- 
toriloră, cari cu atâta curagiu au sciută 
să înfrângă coaliția parlamentară, alcă
tuită din cei cari prin greșalele și in
trigile loră au periclitată republica pe 
care o învdcă cu atâtă îndrăsnelă.

Nicl-odată, sub nici ună guvernă 
nu s’a organisată contra unui candidată 
o companie mai scandalosă, ca și contra 
mea cu acestă ocasiune, nicl-odată ni
meni n’a fostă atacată cu mai mare ne
rușinare, calomniată în așa modă și 
amenințată atâtă de înspăimântătorii.

Cu biletulă de votă în mână, cu o 
singură mișcare însă ați făcută să dis
pară tote calomniile și toți calomniatorii, 
și republica, basată pe cinstea funcțio- 
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nariloră. pe Libertatea sufragiului uni
versalii, a rămasă acum.

Camera, care a luptată cu o înver
șunare ne mai aucjită contra mea, nu 
mai are acum înaintea sa decâtă disol- 
varea, și asta trebue negreșita să se și 
în temple.

Alegători! vouă și energiei vostre 
va trebui să vă mulțumescă patria nostră 
mare, după ce va scăpa de cei cari adl 
sugă puterile ei și o desonoreză. Ușile 
republicei sunta acum deschise pentru 
toți Francesii de trebă. Aceștia să vină, — 
er netrebnicii să plece.

Să trăiască Francia ! Să trăescă Re
publica! _________

Ambasodele despre Boulanger.

Una personagiu din lumea mare, 
forte frecuentată în cercurile diploma
tice, furniseză următorulă tablou, în care 
sunta cuprinse într’ ună modă fidelă opi- 
niunile predominante în diversele amba
sade din Viena, în privința alegerei ge
neralului Boulanger.

Ambasada Francesă: Alegerea ge
neralului Boulanger nu implică în nici 
ună felă idea, că întrega Franță e gata 
să accepte pe generalulă Boulanger.

Ambasada germană : Nu trebue să 
ne înșelămă, reușita generalului Boulan
ger e idea de revanșă, cari s’a aprobată 
acuma prin cele 245,000 de voturi.

Ambasada din Rusia: Se esagereză 
prea multă urmările acestui evenimentă. 
Nimică nu se va întâmplă în Franța ; 
tote voră remâne în statu-quo, pănă la 
alegerile generale.

Ambasada Englesă: Victoria lui Bou
langer, „copilulă minuneloră", este ună 
eșecă nereparabilă pentru republica par
lamentară.

Ambasada italiană: Acestă alegere 
e ună pericolă. Ea demonstreză, fără 
celă mai mică pică de îndoială, că Re
gele nostru a avută mare dreptate, când 
a făcută să iasă în reliefa în discursulă 
tronului de alaltăerî, cum pacea înarmată 
e înșelătore.

Ambasada spaniolă: Ce ne pasă de 
Boulanger! E Ruiz Zorilă care ne neli- 
niștesce.

Ambasada Turciscă : Așa a fostă 
scrisă!

Deschiderea parlamentului italiană.
Regele Umberto ală Italiei a 

deschisă parlamentulu printr’unu 
discursu, în care a enumerată pro
iectele ce suntă a se discuta în 
sesiunea actuală, și între cari suntă 
proiectulă asupra penitenciareloră, 
despre așec|ămintele religiâse, des
pre instrucțiunea elementară și 
secundară și altele. Apoi cjise:

Proiectele, asupra cărora aveți a vă 
rosti, suntă de unu caracteră paclnică. 
Der în pacea susținută prin înarmări nu 
putemă să ne încredemă; decă guvernulă 
meu nu s’ar îngriji ca armata nostră să 
primescă mereu îmbunătățiri, atunci amă 
pute fi numiți trădători ai patriei.

Situațiunea financiară a țării ne im
pune, ca să micșorămă cheltuielile și 
afară de căile de comunicațiă și armată 
celelalte proiecte de îmbunătățiri interne 
să le lăsămă de ocamdată în suspensiune.

8CIKLLE O1LEI.
Ună cerculară. I. P. Sa Părintele 

Archiepiscopă Mironă Romanulă a adre
sată clerului din archidiecesă u ă cer- 
culară, ca în fiecare di să se tragă câte 
ună sfertă de oră clopotele și pe edifi
ciile nostre confesionale să fia arborată 
câte ună steagă negru acesta pănă după 
înmormântarea prințului de coronă Ru- 
dolfă; în diua înmormântării să se ofi
cieze lit rghia cu ceteniile acomodate 
pentru odihna sufletului răposa ului la 
care să asiste și tinerimea școlară. Sâm
bătă în săptămâna acesta să se oficieze 
parastasă, la care să fiă invitat/ și au
toritățile locale; să se întreprindă sub 
conducerea comiteteloră paroehi ie co 

lecte benevole pentru înființarea unui 
tondă, în memoria decedatului, pentru 
sprijinirea tinerimei școlare cu stipendii 
ori cu alte ajutore mai mici.

* * *
Baiu amânată. Din causa încetării 

din vieță a Alteței Sale principelui de 
coronă Rudolfă, balulă „Reuniunei fe- 
meiloră române din Brașovă11 s’a umâ- 
nată pănă la o altă disposițiune.

* * *
Michailă Stroescu. „Telegrafulă ro

mână “ din BucurescI spune, că neuita- 
tulă Stroescu a voită să clădescă cu 
banii săi școle române și o universitate 
română în Basarabia, spre a se "mpedeca 
rusificarea poporului română. Nu i-s’a 
dată însă voiă și atunci marele patriotă 
română ’șl-a îndreptată ochii cătră Ro
mânii din regată și de peste munți.

** *
Fundațiune. Inregistrămă cu plăcere 

următorele: „Domnule Redactoră ! In 
comunicatulă din „Gazeta Transilvaniei 
„Amintiri din anulă 1888“ înșirându-se 
mai multe fundațiunl și daruri făcute în 
acelă ană spre îndemnarea și imitarea 
esemplului bună, credă că e la loculă 
său a face amintire aici, că d-lă Ioană 
Turcu, protonotară ală comitatului Fă
gărașului, și cu soția d-sale, încă au fă
cută începutulă la o fundațiune dândă 
100 fi. v. a. cu menirea, ca din venitulă 
acestei fundațiunl să se împartă de o 
camdată premii, și mărindu-se fondulă 
să se împartă apoi și alte ajutore copii- 
loră dela școla română din comuna Zâr- 
nescl, loculă natală ală fundatoriloră. —d.

* * *
Pentru școlarii bolnavi. Ună baiu 

se va da în 9 Februarie st. n. 1889, în 
sala reuniunei de lectură din Năsăudă 
în favorea fondului școlariloră bolnavi. 
Prețulă întrărei de o personă singura
tică 1 fl., de o personă în familia 80 cr. 
v. a. începutulă la 8 ore sera. La bală 
învită: „Comisiunea administrătore a 
fondului școlariloră bolnavi1'.

*
* sjc

Societatea Carpații din Brăile va da 
la 28 Ianuarie o convensire în salonele 
Ralli. Toaleta domneloră simplă, c.s- 
tumulă națională preferabilă. In ordi
nea de danță e între altele : Hora Bu
covinei, Romana, Mureșanca, Romanulă.

** *
Profesorală Dr. Babeșă a cerută cor- 

puriloră legiuitore române acordarea 
dreptului de cetățenă română cu dis
pensa de stgiu în virtutea articului 7, 
din Constituțiune.

* * *
t Ludovică Wiest, artistulă, care în 

timpă de 50 de ani a fermecată cu ar- 
cușulă său societatea Bucuresciloră și 
care a înălțată sufletele cu talentulă său, 
nu mai este, spune „România". Com- 
positoră distinsă, vechiu profesoră, la 
conservatorulă din BucurescI, ală tutu- 
roră artiștiloră din România, unuia din 
puținii măestri, cari au cuprinsă de
plină firea și dorulă Româniloră, a lă
sată în urmă’i opere neperitore remâ- 
nescl, hore, doine, romanțe naționale, 
care atingă sufletulă și fai ă să vibreze 
în inima fie-cărui Română accentele dulci 
ale poesiei și melodiei naționale. Amin- 
tirea’i va fi în veci neuitată.

* ♦ *
înșelătorii. La Banca comercială 

din Budapesta s’a presentată ună indi
vidă cu ună cecă (asignato) de 40,000 
fl. asupra unei casse din Budapesta, care 
are ună însemnată deposits de bani la 
Banca numită. Ceculă s'a plătită, er 
sera se constată, că subscrierea din cecă 
era falsă. Falsificatorul0 e urmărită.

** *
Delimitareagranițeloră. „Epoca" spune, 

că marele stată majoră română a termi
nată cu planurile ce s’au ridicată de 
comisiib- militare pe fruntariile aus;ro- 
ungare-române, așa pre< um au fostă de
finitivă rectificate de comisiile mixte.

** *
DecorațiunI furate. Baronulă Plessen, 

consululă generală ală Germaniei la Bu

dapesta, plecândă la Viena șl-a luată cu 
sine din Budapesta și decorațiunile. In 
Viena însă n’a mai aflată nici o deco
rația și mai multe din prețiosele sale în 
preță de 500 fl. lipsiau. Ună tîneră 
elegantă a vândută atâtă decorațiile, 
câtă și prețiosele pe prețulă de 50 fl. 
unui aurară, care le-a topită, der a în- 
sciințată poliția îndată ce a aflată de 
proveniența loră.

** *
Esposiția din Parisă. Direcțiunea 

căiloră terate române a fixată la 220 
lei prețulă pentru ducere la esposițiunea 
din Parisă și întdreere. Biletulă e va
labilă pentru 6 
cesta redusă se 
28 Februarie.

Vieță lungă.

săptămâni. Prețulă a- 
face cu începere dela

** *
La începutulă lunei

acesteia, precum scriu foile din România,
a încetută din vieță Iona, soția lui Barbu 
Cid că, județulă Vâlcea, în verstă de 
120 ani; er în diua de 9 Ianuariu a în
cetată din vieță Barbu R o i b u, din
comuna Lunguieți, județulă Dâmbovița. 
în etate de 116 ani.

Noulț proiectil de lege
pentru schimbările ce se voru face în organis- 

mulă administrațiunei financiale.

Aoestă proiectă de lege deja s’a 
presentată legislațiunei, și avemă să ne 
pomenimă cu o lege nouă, despre ad
ministrarea averei materiale a statului, 
care curge și picură cu și din sudorea 
poporului contribuabilă; deci este de 
lipsă să fiă cunoscută din tote părțile, 
și diaristica să’șl dea părerea sa, în me- 
ritulă ei. .

Scimă bine, că în puterea legiloră 
existente, administrarea afaceriloră fi- 
financiale este împărțită între mai multe 
corporațiunl oficiale, tote numite de pu
terea statului, și tdte stândă sub dispu
nerea și patronagiulă ei. Aceste suntă: 
oficiulă de contribuțiune (de dare); ofi- 
ciulă pentru croirea competințeloră era- 
riale; inspectoratulă de dare; și direc
țiunea financiară ; competința acestei din 
urmă este estinsă și peste 7—8 comitate; 
apoi mai seim,că tote decisiunile în cău
șele nostre de dare, de competințe era- 
riale, timbre, echivalentă etc. se decideau 
prin forurile financiale, și în casă de a- 
pelare se revideau totă prin direcțiunea 
financială și ministeriulă de finance; 
vorba cea : Turculă te bate, Turculă te 
judecă.

Acestă sistemă este ereejită dela 
guvernulă absolutistă; și guvrnulă con
stituțională ungurescă în 1867 l’a pri
mită bi nă bucurosă; căci vecii bine și 
legile încă’șl au partea loră politică; 
guvernulă, care nu pote subsista fără 
bani nici ună minută, n’a putută să dea 
administrarea arteriei de vieță a statului 
în mănile, seu sub influința comitate- 
loră, căci pe atunci aceste erau predom- 
nite de spiritulă stăriloră din 1848, eră 
de altă parte, în multe comitate maio- 
ritatea, seu influința decicjătâre tra în 
mânile naționalitățiloră nemaghiare.

A trebuită dâră să se aștepte înce
tarea și delăturarea acestoră împrejurări 
molestatore pentru guvernele, cari se 
identifică cu statulă. Multă a slăbită 
spiritulă comitatensă care cu mândriă 
se numia; bariera constituțiuunei; eră 
național tățile s’au sfărîmată cu desăvâr
șire prin legea de viriliștl și prin îm
părțirea electorală a membriloră comi- 
tatensl, ne mai amintindă atot puternicia 
oficiosă.

Intre asemenea auspicii a sosită 
timpulă de reformă; timpulă : ca admi
nistrarea financială să aibă legătură or
ganică cu administrațiunea politică; și 
la aceste tinde noulă proiectă ; deci 
să’lă vedemă mai de aprope.

După noulă proiectă, inspectoratele 
de dare și oficiele pentru croirea com
petințeloră erariale, se voră desface, si 
cereulă de activitate alu acestora se va 
împărți între oficiele de contribuțiune și 
direcțiunile financiare, cari voră primi 
altă organisațiune. Basa estinderei și 

competinței acestoră direcțiuni financiare 
va fi : teritoriulă comitatens; cu escep- 
țiune a comitateloră mai mici, la cari, 
celă multă pentru două va fi instituită o 
direcțiune financiară.

Scopulă proiectului este: unificarea 
administrațiunei financiare, și nexulă ei 
organică cu administrațiunea politică; de 
unde direcțiunile financiare voră func- 
țiuna în cadrulă (cerculă) comisiuniloră 
administrative comitatense, pe lângă 
cooperarea și controlulă acestora; eră 
funcțiunea loră se va estinde la tâte 
ramurile administrațiunei financiare.

Șefulă direcțiunei financiare (direc- 
torulă seu suplentulă său) va fi membru 
cu votă ală Comisiunei administrative 
comitatense, și totodată referentulă cau- 
seloră financiare; când însă discusiunile 
și deliberările se voră face asupra deci- 
seloră seu agendeloră direcțiunei fin an - 
ciare, seu în merițulă responsabibtății 
acesteia, precum și în căușele apelate 
dela direcțiune, referentul acesteia nu va 
ave votă decisiyă.

Cerculă de activitate ală direcțiunei 
financiare se va estinde: la aruncarea 
dăriloră;la dreptulă de scutire de acestea, 
și iertarea loră ; va pute da concessiunl 
de prelungirea plătirei dăriloră. Pro
iectulă de lege mai^enumăra taxativă tote 
ramurile agendeloră, cari cadă în sfera 
ei; enumără cașurile în cari se pote 
apela la comisiunea admin, ’comit., și în 
cari se pote apela la curtea (judecătoria) 
financiară administrativă.

Dreptulă Comisiunei administ. comit, 
în înțelesulă proiectului se estinde la 
supravegherea și controlarea agendeloră 
directă financiare; mai pote cere dela 
ea deslușiri, raporturi etc., are dreptulă 
de a șterge din dările directe neincassa- 
bile pănă la suma de 100 fl.; eserceză 
dreptulă disciplinară asupra anumiteloră 
persone ale administrațiunei financiare; 
exerceză dreptulă forului apelativă în 
căușele taxative enumerate.

Ună paragrafă anumită a proiec
tului enumără, carl cause trecă in apellata 
la Curtea (judecătoria) adminis. finan
ciară, și cari la ministerulă de finanțe.

Croirea competințeloră plătibile ne
mijlocită, o va face oficiulă de dare; și 
anume unele însuși în sfera activității 
sale; altele numai prealabilă, cu apro- 
ăarea organeloră direcțiunei financiare; 
cari voră fi căușele aci amintite ? le va 
decide ministrulă de finance prin or
donanță.

Cornițele supremă (fișpanulă) este 
controlorulă imediată alu direcțiunei fi
nanciare ; și ca atare pote întreprinde 
când voiesce investigațiunl; pote cere 
deslușiri, raporturi; pote face provocări 
de îndreptare; și în casă de neascultare, 
a cere întrevenirea ministrului; însă și 
oficiile și organele administr. politice, 
tote suntă îndatorate a le da mână de 
ajutoră.

In privința disciplinei, directorulă 
financiară, consiliarii financiari, secretarii 
și proto-comisarii financiari, voră sta sub 
forulă disciplinară ală comisiunei comi
tatense administrative; eră ceilalți dire- 
gătorl subalterni, sub comisiunea disci
plinară instituită spre aoestă scopă în 
sînulă și din membrii direcțiunei finan
ciare.

In capitala țârei Budapesta, voră fi 
susținuți în vigăre atâtă inspectorii de 
dare, câtă și oficiele pentru croirea com
petințeloră erariale.

Ce privesce Ardealulu, cu intrarea în 
’'igore a nouei legi, direcțiunea catas- 
trală dela Clușiu va înceta; asemenea 
voră înceta tote inspectoratele catas- 
trale și comisarii catastrall instituițl pen
tru evidența funciară.

Aceste suntă liniamentele principale 
ale proiectului. Acestă proiectă este ba- 
sată pe două principii fundamentale, 
unulă : ca administrarea tuturoră dăriloră 
directe și indirecte se fiă unită, ală doilea: 
ca administrațiunea ăstmodă unită si se 
aducă in legătură strinsă cu generala ad
ministr.. țiune politică', ăstmodă ambele 
administrațiunl voră caracterisa două di- 
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recțiunl; una: în supraveghiare și con
trola: alta: în cooperarea positivă.

Supraveghiarea și controlulă voră 
fi în mâna comis, administr. comitatense 
și a fișpanului; și âstmodă autonomia 
administrativă va căpăta influința în ad- 
ministrațiunea financiară, ce pănă acuma 
n'a fostă; cooperarea positivă și faptică 
va sta în concursulă comisiunei adm. 
comitatense și în sucursulă ce au sâ-lă 
dea finanței: viceșpanulfi, pretorii cer- 
cuall, autoritățile orășene și comunale.

Trebue să recunoscemă, că prin noua 
lege se va delătura procedura compli
cată de pănă acuma a causeloră finan
ciare; er bietulă contribuabilă va pute 
găsi mai deaprope calea de lecuire, și 
organele cari sâ'lă ducă la acestă cale.*)

*) Putință ar fi și astădl de a lecui multe 
plângeri ale poporului încărcată pe nedreptu cu 
diferite sarcini, der unde remâne bunăvoința 
organeloru respective ? Acesta nici o lege, fiă 
câta do nemerită, nu o pote înlocui. — Red.

Oradea-maie, 23 Ianuarie 1889. 
los. Romanii.

Desbaterile asupra legii militare.
Ședința dela 25 Ianuarie a fostă una 

din cele mai turbulente.
Br. Jeszenszky combătu proiectulă, 

numi maioritatea o câtă de trădători.
Președintele de geba stăruia să se 

țină semă de demnitatea camerei.
Sigmund Csatar recită versuri din 

Petofi, Aranyi și din diferiți poetastri. 
Impută maiorității, că și mămbrii ei îșl 
facă palate din banii terii. Când din 
dreptă i-se strigă să numescă cu numele 
pe aceia, Csatar istorisi că deputatulă 
Alex. Orszag ca membru ală consiliului 
de supraveghere pentru zidirea parla
mentului ia o lefă de 6000 fi. pe ană și 
că ceilalți membri ai acestui comitetă au 
înghițită deja 83.000 fi., deși n’au nimică 
de făcută. Csatar a și anunțată o inter
pelare în acestă privință.

Președintele îlă admoniă să nu sus- 
piționeze astfelă ună partidă întregă, der 
stânga începu a face larmă și a-10 ocroti 
contra președintelui.

Contele Gabriel Karolyi, care de curând 
s’a întorsă dintr’ună peregrinagiu la 
Kossuth, vede în proiectă ună atentată 
contra constituției Ungariei. Crisă esternă 
nu este după părerea sa, ci pe Unguri 
îi spariă cu Rușii numai de dragulă lui 
Bismark. Rușii nu țintescă a poseda 
acestă țeră, căci ar fi putut’o face acesta 
în 1848, când PaskievicI a raportată 
Țarului, că Ungaria zace la piciorele 
sale. Totulă, chiar și legea militară, e 
ună tribută pentru Germania, care tre
mură pentru posesiunile sale ce le-a lu
ată cu forța. Toți bărbații noștri de 
statil maimuțărescu pe Bismark, chiar 
pănă acolo, încâtă Andrassy, Tisza și 
chiar Szechenyi au dată pentru parla
mentă câte-ună Herbert, și la viitorele 
alegeri va trebui să aducă fiecare mem
bru ală partidei liberale câte ună mică 
Herbert cu sine. Noua lege a asemă- 
nat’o vorbitorulă cu o ghilotinare a Un
gariei. Loculă lui Tisza e pe banca de 
acusațiune, er nu pe cea ministerială.

Contele Stefan Karolyi, frate-său și 
amiculă prințului de coronă Rudolf, a 
subscrisă moțiunea lui Apponyi. A im
putată guvernului lipsă de tactă și de 
lealitate atâtă cu privire la legea mili
tară, câtă și la ordinațiunea în cestiunea 
limbei germane. Guvernulă face negus
toria cu constituția ungurescă și prețulă 
ce-lă plătesce Ungaria pentru acesta e 
rîulă Tisza Ministrulă Fejervary a ser
vită pre multă în armata comună și nu 
cunosce aspirațiunile naționale, der Tisza 
le cunosce și n’ar fi trebuită să consimtă 
la ună proiectă ce vatămă consciința 
națională Guvernulă să fi stăruită mai 
energică în Viena pentru drepturile Un
gariei. Lipsa de lealitate o dovedesce gu
vernulă de aceea, pentru-că portă î i gură 
fidelitatea pentru dinastia la timpii ne
potrivită anume când rupe ■ ■ istituția 
ungurescă în sdranțe și le depune la 
treptele tronului!

Ministrulă Tisza respinge imputarea, 

că guvernulă sdrențuesce constituția. 
Maioritatea lucreză leală, pe când mi
noritatea numai vorbesce leală.

Agitațiă mare, larmă destulă, îna
intea camerei sute de omeni, cari vreu 
să intre pe galerii, der poliția îi respinge 
Galeria e ocupată de studențl.

Alex. Orszagh răspunde lui Csatar, 
că neadeveră e totă ce a spusă despre 
densulă și despre consiliulă de supra
veghiare a zidirei parlamentului. Nici 
ună cruceră n’a primită pănă acum 
acestă consiliu, er densulă ca secretară și 
consilieră juristică ală comitetului are 
1200 fi. pe anu.

Președintele admoniâ pe deputațl să 
nu mai atingă afaceri private.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 17 Ianuarie.
D-lă Marghilomană Ionii depune o 

petițiuue a mai multoră locuitori din 
Buzău pentru cererea de pămentă.

D-lă Blarembergă face o propunere 
prin care cere adăogarea unui aliniată 
la art. 276 pr. c. prin care magistratulă 
înaintată, numită seu decorată de ună 
ministru, să nu potă judeca în proc’esulă 
ce acelă ministru l’ar pleda, fie ca avo
cată, reclamantă seu intimată.

D-lă Morțună (socialistă) în cestie 
personală caută să răspundă discursului 
d-lui N. Ionescu din precedenta ședință. 
Onorabilulă se încurcă rău cândă e în
trebată de ce nu’șl împarte moșia ca să 
dea esemplu de interesă la sortea țăra
nului.

D-lă N. Ionescu spune socialiștiloră, 
că au mare pretențiune de a regenera 
societatea. Le arată apoi, că pe cândă 
socialiștii susțină „internaționala1*, den
sulă susține naționalitatea română. D-lă 
Ionescu arată o scrisore ce a primit’o 
dela ună moșă alu lui Morțună, în care 
îlă felicită pentru răspunsulă ce i-l’a 
dată nepotului său și spune, că ar veni 
în Cameră der nu vre să se întâluescă 
cu nepotu-său Vasilie și cu ideile lui, 
faptă de care tenărulă Morțună nu e 
tocmai măgulită.

Se alegă membrii comisiunei de 
anchetă parlamentară relativă la alegerea 
lui L. Veniamină.

Senatulă. Ședința dela 17 Ianuarie.
Se ia în desbatere legea relativă la 

renunțarea din partea statului la plata 
procenteloră dela cumpărătorii moșieloră 
statului Craiovița și Fărcășanca.

D-lă A. Greceanu (Oltu) demonstră, 
că cumpărătorii fiindă nevoițl din 
considerații topografice a cumpăra aceste 
pământuri absolută sterpe, au fostă suițl 
și siliți a da ună preță fabulosă, în câtă 
de se voră cere de stată și dobândile la 
dobândi asupra rateloră întârdiate, statulu 
ar beneficia de o camătă neaudită și in
compatibilă cu demnitatea sa, pentru care 
se rogă a se admite legea.

D-lă Al. Lahovari, ministru Dome- 
niiloră, cr^de că admiterea legii este 
o cestiune de dreptate, cu tote că, cum
părătorii fiind majori, statulă nu pote fi 
râspundâtoră de actulă săvârșită de dânșii. 
Cu tote acestea în fața prețului consi
derabilă a cumpărărei și a sumeloră deja 
plătite, Senatulă în înalta sa înțelepciune 
va judeca asupra actului de generositate 
ce se cade sâ facă Statulă în casulă de 
față. Insă, pentru-că Camera trecută a 
mersă prea departe în generositatea ei 
votându o lege prin care trece cu bună
tatea asupra tuturoră datorielor râmase 
din acestă! vândare, ceea ce ar fi ună 
precedentă funestă și nepomenită, rogă 
Senatulă sâ admită proiectulă așa cum 
a fostă propusă de guvernulă Brătianu 
și prin care Statulă renunță la procente, 
prelungindă cu 10 ani terminulă pentru 
plata capitalului în ratele neplătite.

Proiectulă fostului guvernă se ia în 
considerația.

D -lui N. Flcva i-se pare generositatea 
legei de față, că e prea afară din cale, 
căci de vreme ce li-se iartă dobânzile 
întârdiate, cela puțină sâ plătescă de 
îndată capitalulă ori sâ înapoeze moșia, 
căci a li-se mai prelungi termenu însem- 
neză o curată delapidare, o spoliațiune 
a averei publice.

D-lă A. Lahovari, ministrulă dome 
nieloră, declară, că susține proectulu 
fostului guvernă, pentru că i-se pare mai 
echitabilă altfelă decă Senatulă ar râs- 
pinge legea, Statulă pe lângă suma con
siderabilă deja încasată ar trebui sâ ia 
înapoi dela țăranii cumpărători moșia 
și sâ le urtnurescă și altă avere. De se 
va face acesta apoi se se seie, că se da- 
torosce îndemnuluid-lui" Fleva; câtă pen
tru min steril elu nu crede că în casulă 

de față pote fi vorba de spoliațiune, cu 
tote că legea ce susține este a guvernu
lui Brătianu, ci ună actă de dreptă ge
nerositate din partea Statului.

Se dă cetire unui amendamentu ală 
d-lui P. Grădișteanu, prin care cere sâ 
se ierte și sâ se restitue tuturoră cum- 
părătoriloră de proprietăți de ale Statu
lui, procentele rateloră întârdiate. In urmă 
retrage amendamentulă.

Legea, pusă în totală la votă cu 
bile, se primesce cu mare maioritate.

D-lă P. Grădișteanu îșl desvoltă in
terpelarea sa relativă la aplicarea de
cretului de amnestie asupra țeraniloră 
implicați în rescolele din Prahova și în
trebă ce caută mențiunea în decretulă 
regală despre țăranii dela Fulga și Ghior- 
ghița din Prahova întru câtă cei d’ântei 
au fostă condamnați și cei d’ai doilea 
au fostă achitați mai ’naintea promul- 
gărei decretului care, decă prevede Pra
hova, s’ar înțelege c’ar fi trebuită sâ 
beneficieze de dâusulă cei condamnați, 
ceea ce nu s’a întâmplata. De asemenea 
doresce a se sci, decă decretulă de am
nestie se aplică și la țăranii dațl pen
tru rescola tribunaleloră corecționale, 
după cum a hotărîtă afirmativă dâunădl 
trib, de Ilfovă. Cere der ca măsura de 
amnestie complectă să’și afle explicațiunea 
pe largă,decă ministrulă a înțelesă acesta 
când a propus’o.

D-lă Vernescu, ministrulă justiției, 
răspunde, că în înțelesulă general ală cu
vântului, Suveranulă conformă Consti
tuției nu pote acorda amnestia decâtă 
pentru delicte și crime politice. Astfelu 
decretulă prevede, că amnestia nu se 
putea întinde asupra celoră osândiți mai 
’nainte cu hotărîrl definitive, pentru care 
suTTeranulu șl-a reservată dreptulă de 
grație. Câtă privesce pe cei din Pra 
hova, s’a data unu decretă de grație 
pentru 11 condamnați de Curtea cu ju
rați din țăranii acusațl pentru răscola 
din comuna Fulga. In râsumată de- 
oretulă de amnestie nu s’a putută întinde 
decâtă asupra delicteloră politice și tri- 
bunalula de Ilf ivă a greșita întindându’lă 
asupra delicteloră corecționale. Câtă 
pentru cei osândiți, M. S. a arătata și 
va arăta după propunerea ministrului cea 
mai largă generositate acordându-le gra
ția complectă ori reduceri însemnate 
din pedepsa ce au a mai suferi.

D-la P. Grădișteanu felicită pe mi
niștrii. că au dată acestă largă și dreptă 
carr.cteră râscolei țărănescl prin decretă 
de amnistie, der cere se fiă aplicată 
tuturoră răsculațiloră fără osebire de ca
tegorii.

D lă Vernescu pentru lămurirea d-lui 
Grădișteanu dă citire listei țâraniloră 
dela Fulga ce au fostă grațiațl. Minis
tru adaogă, că toți acei, cari au fostă 
condamnați, s’au grațiată și speră, că M.
S. Ragele va întinde îndurarea Sa și 
asupra celoră ce se voră mai condamna 
pentru împărtășire la râscolă. Cu tote 
acestea nu se pote abusa de prerogativa 
Suveranului și a întinde grația și asupra 
prevenițiloră învinuițl de delicte de dreptă 
comună săvârșite în coincidență cu râs- 
cola. Pote că unora să li-se pară prea 
strâmtă, der guvernulă nu pote uita, că 
pe lângă îndurare este siguranța Statului 
și respectulă proprietății, cari trebuescă 
garantate.

Prințulu Gr. Sturdza crede, că im- 
presiunea lăsată de preopinențl trebue 
se fiă forte plăcută, întrucâtă din am
bele părți s’au produsă cele mai umani
tare simțiminte. Der altceva e când de- 
positarii puterei urmeză să garantaze or
dinea și principiulă proprietăței; este 
admisibilă der, că guvernulă și regele 
surită convinși, că acei făcători de rele 
nu voră mai ataca eu focă și fieră pro
prietatea. Și în acestă casă întrebă pe 
guvernă, ce măsuri a luată pentru su- 
praveghierea acestoră omeni pentru li
niștea proprietăței. Acesta pentru sigu
ranța ordinai publice pe viitoră.

D-lă G. Vernescu declară, că n’a fost 
îndemnat deo'deșartăfanfaronadă propuind 
r°gelui măsurile de clemență, ci în covin- 
gerea, că velă puțină câtă va sta pe 
acea bancă va ști să facă a se respecta 
legea de orl-cine și nu va sta ună mo
menta la învoială e restabili ordinea 
‘‘■ând va fi atinsă.

Literatură.
Icona Sufletului. Carte de rugăciuni 

și cântări bisericescl. Prelu crată și e- 
datâ, cu permisiuneaOrdinariatului diece 
sană gr. eath. de Gherla, de Vasiliu 
Păteașiu, preotă gr. cat. în Hotoană. Edi- 
țiuriea a 2-a coresă și amplificată. Ti
părită în Gherla la Imprimeria „Aurora11 
1888. — Acestă carte, care conține : ru
găciuni pentru tote ocasiunile de obsce, 
cântările după cele 8 viersuri la mâne
cată, s. liturgic, înserată, la înmormân

tare, cununiă etc., îndrumări din tipică> 
10 ilustrațiunl frumose, — se pote pre
număra dela autorulă în Er-Hatvan, p. 
u. Tasnăd-Szânto (Selagiu). Câte ună 
esemplară cu 50, 75 cr. cu 1 fi. 25 cr. 
și 3 fl 20 cr. Dela 10 esemplare pre
numărate deodată se dă unulă rabată.

OvLin.-a.xxiă.
D-lă Eleseu Iuliană Dană, absolventă 

în teologie și institutorii la școla 'funda- 
țională în Borgo-Prundă, face cunoscută 
căsătoria sa cu D-șora Maria I. Branea. 
Celebrarea cununiei se va face în biserica 
Sf. Archangell din Măereu Duminecă la 
10 Faură 1889, la orele 3 d. a.

Felicitările nostre !

DIVERSE.
Cei mai bogați din lume. O statis

tică apărută de curândă dă următorele 
indicațiunl asupra celoră mai avuțl omeni 
din lume. Alături cu puternicii capita
liști notați în acestă listă, omenii ce se 
dică bogați pe la noi pentru că au o 
sută de mii de lei, nu suntu decâtă nisce 
sărăcăcioșl.

Nnmele și Națieiialitatea, Capitala, Venita anuala
Jay Gould, americanu 1,375,000,000— 70.000,000
J. W. Mackay, amer. 
Rothschild, englesd
C. Vauderblit, amer.
J.-P. Jones, amer.
D. de Vestminst, engl. 
John I. Astor, amer. 
W Stewert, americ. 
Gordon Bennett, amer.
D. de Sutherland, engl. 
D. de Nurthumb, engl. 
Marchiz de Bute, engl.

Dorința cea din

1,250,000,000—65,500,000 
1,000,000,000—50,000,000 

625,000,000—31,250,000 
500,000,000—25,000,000 
400,000,000- 20.000,000 
250,000,000—12,500,000 
200,000,000—10,000,000 
150,000,000— 7,500,000 
150,000,000— 7,500,000 
125,000,000— 6,250,000 
100,000,000— 5,000,000 

O femeiă ti-urmă.
neră, forte elegantă îmbrăcată, se aruncă
în diua de 18 a 1. c. în canalulă orașu
lui Tulusa. Nenorocita, cu tote sforțările 
date, n’a putută fi scăpată; după multe 
cercetări nevoiose, cadavrulă ei fu gă
sită. Ea era soția unui funcționară înaltă. 
Innecata fu adusă în casa bărbatului ei.
Pe masă se găsi o scrisore, parfumată 
și elegantă, în care ea justifică mdrtea 
ei pentru-că croitorulă i-a stricată o ro
chie de bală, cu care a tribuită sâ se 
ducă la bală în acea seră. La sfârșită 
d-na Maronet rogă pe bărbatulă ei, ca 
celă puțină hainele-i de înmormântare 
sâ fie confecționate de ună croitoră mai 
bună. Etă o dorință cu totulă originală, 
decă dorință o putemă numi!

Cursulu pieței Brașovu
din 31 Ianuarie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.25 Vend. 9.27
Argintii românesed - 
Napoleon-d'orl - - -
Lire turcescl - - - 
Imperiali - - - -
Salbinl
Scris, tone. „Albina116’'/0

  5X 
Ruble rusescl - - -
DiscontultJ - - - -

n 9.15 „ 9.20
n 9.55 9.57

10.80 n 10.88
n 9.80 n 9.88
n 5.60 n 5.69
R 101.— n

98.— n 98.50
fi 127.— »> 128.—

n pe an îi

Cnrsuln la bursa de Viena
din 1 Febuarie st. a. 18tt9.

Renta de aurii 4u/0 ------ 100.00
Renta de hârtia 5°/rt ------ 93.25
LmprumutulQ căilorU ferate ungare - 145 20
LosurI din 1860 ............................. - —.—
Acțiunile bâncei austro-ungare - - 889.—
Acțiunile bâncei de credits ungar. - 809 75
Acțiunile bâncei de credită austr. - 309.60
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - y9.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostd ungare (2-a emisiune) - ■
amortisarea datoriei câilorii terate de

ostii ungare (3-a emisiune) - - 114.75
Bonuri rurale ungare ----- 105.— 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale Banat.u-Timiști - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale transilvane - - - - 105 —
Bonuri croato-slavone ----- 104.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescO ................................... 99.90
Lmprumutulii cu premiulU ungurescă 132 25 
Coșurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - -- -- -- - 125.40
Renta de hârtii austriacă - - - - 82.60
Renta de argintii austriacă - - - - 88 01
Renta de aurii austriacă ----- 111.20
Galbeni împărătesei- ------ 5.67
Vapoleon-d’orI -...........................................9.56
Mărci 100 îrap germane - - - - 59.22’/2
Londra 10 L’vres sterling© - - - - 120.85

Editorii și Redactorii responsabilii ;
Or Aurel Mureșianu
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ASOCIATIUNE DE ANTICIPATIUNE SI CREDITU IN HAȚEGU.9 9 9 x 7

CONVOCARE.
Membrii associațiunei de anticipațiune și credită „Hațiegana“ sunt 
rugați a se înfățișa în numără câtă de mare la

l-a ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ,
care se va ține în Hațegă la 3 Martie a. c. st. n. 10 bre a. m. în 
localulă asociațiunei.

Obiectele la ordinea dilei suntu:
1. Alegera unui președinte, unui vice-președinte, doi scriitori și doi 

secretari.
2. Raportul!! directorului.
3. Raportul!! consiliului de supraveghiare.
4. Revisiunea rațiociniului, statorirea bilanțului și a câștigului curatti.
5. Alegerea comisiunei de supraveghiare.

6. Alegerea unui membru în consiliul!! administrativii în urma abdicerei 
membrului Nicolau Teodosiu.

7. Luarea de conclus!! cu privire la părțile fundamentali cedate de Johann 
Heffner și Cari Krenn membrului Basiliu Șandor de Vist.

8. Desemnarea foilor!! în cari au a se publica afacerile asociațiunei.
9. Statorirea remunerațiunei comptabilului și secretarului pro 1888.

10. Statorirea bugetului pe anulă 1889 și salarulu comptabilului.
11. Eventuale propuneri făcende în sensul!! § 72 din statute.
12. DisposițiunI pentru verificarea protocolului.

In casă, decă nu se voră presinta membri în numără recerută 
de statute, spre a aduce concluse valide, adunarea generală se va 
ține în 16 Martie 1889 st. n. la 10 ore a. m., când cei presențl peste 
obiectele puse la ordinea dilei voră delibera necondiționată conformă 
§. 70 din statute.

Din ședința consiliului administativă ținută în 
Hațegă la 24 Ianuarie 1889 st. n.

Bontescu Mihâly, Ioane Tocaciu,
directorii. secretarii.

Active Contulu bilanțului pro 1888 Pasive
1.
2.
3.
4.
5.

Cassa în numerară..................................
în cambii.................................................
în cambii cu acoperire hypotecară .
taxa de înscriere..................................
diverse conduri debitore........................

Alesandru Serafinu,

fl. 62.- 1. Părți fundamentale....................................... . . fl. 8797.-
n 13,268.- 2. depuneri spre fructificare............................. • fl 7246.56

3780.— 3. interese transitore anticipate................... • • r 186.91
588.- 4. interesele părților!! fundamentale .... * * Ti 259.79

8.- 5. interesele depunerilor!! spre fructicare . . * fl 193.13
6. spesele de fundare....................................... • * T 588.—
7. diverse conturi creditore............................. * * T) 8.-
8. profită curată ................................................. • • ti 426.61

17,706.- 17,706.-
Hațegă, la 31 Decemvrie 1888.

Ioane Baciu, Bontescu Mihâly,
cassaru. directorii. comptabilu.

Subsemnata comisiune de supraveghiare am examinată contulă bilanțului și confrontându’lă cu registrele principale și auxiliare ale 
associațiunei ținute în bună regulă l’am găsită în consonanță cu aceleași și esactă.

Hațegă, la 27 Ianuariu 1889.
Marcu. Ioann Cornea, Avramă. Celegred-eanu.Faixlii Oltsann

Esite.■
Contulu profitului și perderiloru. Venite.

2033.75

1. Interese la depuneri............................. . . . fl. 193.13
2. Interese la părțile fundamentale . . . • * • fl 259.79
3. Interese transitore anticipate .... • ♦ • n 186.91
4. La chirie................................................. 80.-
5. Salare..................................................... 72.-
6. Timbru..................................................... • • • n 132.45
7. Mobiliară................................................. • • • n 228.24
8. Spese generale....................................... • • • Ti 454.62
9. Profită curată....................................... • • • n 426.61

1. Taxa de înscriere..................................................... fl. 588.—
2. Interese de escomptă......................................   . „ 1249.03
3. Provisiune.....................................................  . _ 196.72

2033.75

Hațegă, la 31 Decemvrie 1888.
Ioane Baciu, Bontescu Mihâly,

cassară. directorii.
Subsemnata comisiune de supraveghiare am esaminată contulă profitului și perderiloră 

auxiliare ale associațiunei ținute în bună regulă, le-amă găsită în consonanță cu aceleași și 
Hațegă, la 27 Ianuariu 1889.

Faulii Olteanu. Maieu Munteanii. Ioann Cornea.

Alesandru Seraiinu,
comptabilu.

și conformându’lă cu registrele principale 
esactă.

-A--vramn CCelegredean-ik.

Și

Qătză ono tații coti to ti!
„Gazeta Transilvaniei11 întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovedi de simpatiă și de încredere ce le-a primită acestă organă de publicitate din partea Româniloră de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cincidecea a esistenței sale suntă cea mai viuă și mai puternică mărturiă pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimată pe încrederea publicului română și condusă de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulă nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei d^ce ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloră cetitoriloră săi.

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei* a începută se apară de trei ori pe săptămână totă cu prețulă de până atunci, 
•r dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care di, erășl cu același preță, căci cei 2 fi. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci încoce amă făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea diaruiui câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amă isbutită ca diarulQ se-șl aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceră astădi dela ună diara, mai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sorte. Prin urmare nu putemă dice că amă ajunsă la capetulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astădi când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea euristicei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tote nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloră poporului română: 
se cere dela noi se ne încordămă puterile cu îndoită energiă și se continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendă nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei* nu numai se corespundă mai multă chiămării sale, ci să se facă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se potă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimă să facemă și cu începerea anului viitoră mai multe esențiale ameliorări în diarula nostrm
Pe lângă programulă, ce l’amă observată pănă adi la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene, carora 

pănă acuma pote nu le-amă putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru unii numeru însemnată de bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

voră colabora regulată la foia nostră, așa ca materialulă ce’lă va conține se fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloră 
poporului, nu numai pe tăremulă politică, literară și socială, ci ținendă deopotrivă semă și de interesele sale din punctă de vedere ală economiei, 
educațiunei și higienei, ală afaceriloră sale cu autoritățile cu carl vine mai desă în atingere și ală trebiloră sale financiare și comerciale.

Afară de aceea câștigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună diara cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că se semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca se fiă informată despre interesele și trebuințele lui, ne-amă decisă ca dela anulă 11OU 1889 îna
inte se mărimu în modă destulă de însemnată prin adausuri numerele ndstre cu data de Duminecă și se le întocmimă și se le 
redactămu astfelă, ca să intereseze pe ori și ce cetitoră și se se potă abona și separată.

Deschidemă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei*, care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fl. v. a. 
pe ană și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregu cțiaruilu., deschidemă abonamentă separată la numerele 
eu dala de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei*, cari voră costa pe ană numai 2 fl. V. a.

Rugămă pe abonații noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculă domniiloră loră pentru lățirea „Gazetei Tran
silvaniei* precum și pentru răspândirea în poporă a numereloră cu data de Duminecă, ce se potă abona și separată.

Redacțiunea.
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


