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Trista întâmplare a morții prin
țului de coronă a făcută se înce
teze pentru câteva cțile luptele 
parlamentare din capitala ungară 
provocate de legea militară.

Acestă pausă au folosit’o ofi
cioșii lui Tisza cu prisosu spre a 
face reclamă pentru elu. După ra
porturile loru, Tisza, care în urma 
nenorocirei plecase imediată la 
Viena, a fostă în cfllele aceste 
de grea cercare singurulu sfătui
tor al monarchului obidat și numai 
în urma stăruințeloru lui s’ar fi 
decisă Maiestatea Sa a comunica 
poporeloru deplinulă adeveră des
pre mdrtea prințului de corfină.

După probele, ce le-au dată 
pănă acuma, la multe ne puteam 
aștepta din partea oficioșiloră tisza- 
iștî, numai la aceea nu, că voră 
folosi mortea prințului de coronă 
pentru scopurile loră de partidă. 
Der șî-au găsită beleaua cu foile 
oposiționale.

Cu totă dreptulă îi impută 
acum foile oposiționale ministru- 
lui-președinte Tisza, că densulă a 
făcută pe președintele camerei de- 
putațiloră se declare în parla
mentă, că tote scirile lățite despre 
mbrtea prințului de cordnă suntă 
neadeverate și că a murită în 
urma unui atacă de apoplexiă. 
Câteva 6re după acesta solemnelă 
constatare apăru comunicatulă 
foiei oficiale, care desminți vor
bele președintelui camerei într’unu 
modă flagrantă.

Se constată, că dlu Tisza a 
primită Mercur! sera o telegramă 
care cflcea, că prințulă a murită 
în urma unei împușcături. In 
aceeași seră ministrulu-președinte 
a convenită cu Pechy în clubulă 
guvernamentală, așaderă nu mai 
încape îndoielă, că declarația pre
ședintelui camerei s’a stabilită în 
înțelegere cu ministrulă președinte. 
Cu tfite astea oficioșii lui Tisza 
cuteză a susține, că acesta a 
dată monarchului sfatulă, ca se 
se publice adevSrulă despre mfirtea 
prințului.

Ce se vecfl înse? însuși orga
nul u ministrului de esterne „Frem- 
denblatt“ vine acum și desminte 
categorică soirea adusă de ofi
cioșii unguri, că tocmai Tisza ar 
fi stăruită pe lângă monarchă, ca 
se se publice causa morții prin
țului Rudolfu. Când a sosită Tisza 
în Viena, 4* ce numita f6iă, lucru 
era deja hotărîtă și deja era dată 
împuternicirea mai înaltă pentru 
publicarea comunicatului, care a- 
rată causa morții, și tocmai erau 
ocupați cei din ministeriulă de 
esterne cu redactarea lui.

Desmințirea acesta este fdrte 
pișcătdre pentru ministrulă-preșe- 
dinte ungurescă și ea de sigură 
că nu va contribui a micșora opo- 
sițiunea ce se face lui Tisza în 
cestiunea legii militare.

După ce s’a întorsă dela Viena, 
înainte de îmormentarea prințului 
de coronă, se <țice că a fostă in
terpelații d-lă Tisza în clubulă 
seu, decă nu cumva în urma morții

prințului de coronă s’a ivită vre-o 
schimbare în afacerea legii mili
tare. Ministrulă-președinte se fi 
declarată, că după îmormentare 
se va continua simplu desbaterea 
și că în privința paragrafiloră 14 
și 25 nu crede a fi lucru leală se 
se folosescă de tristulu casă alu 
morții prințului Rudolfă spre a 
dobândi concesiuni.

Decă nu-i dă mâna lui Tisza 
se dobendescă concesiuni, nici 
noue nu ne dă mâna se ne aba- 
temu dela calea pe care amă por
nită în interesulă patriei — răs
pundă oposiționalii.

Se vorbesce, că șansele para
grafiloră cu pricina (14 și 25) de
vină totă mai rele și după mani- 
festațiunile, ce se facă în contra 
loru în cercurile electorale ungu
resc!, se crede că cu greu voră fi 
primiți de dietă.

Se mai asigură că în cercurile 
magnațiloru se manifestă o viuă 
oposițiă în contra legii militare, 
mai alesă în contra unoră dispo- 
sițiunî ale ei, așa că guvernulă 
nu va ave în camera magnațiloră 
mai puține dificultăți, ca acelea ce 
le-a întâmpinată în camera depu- 
țiloru.

Vineri se voră reîncepe în 
dietă desbaterile asupra legii mi
litare. Pănă atunci se potu con
stata două oposițiunî forte sem
nificative. Mai întciu blamagiulu- 
ce l’au suferită oficioșii unguresc! 
cu reclamele loră pentru atotă- 
puternicia lui Tisza Kalman, —
alu doilea idea ce s’a născută în 
în capetele politiciloră unguresc!, 
că acum după mortea prințului 
de coronă s’ar pute storce mai 
ușoră concesiuni cu privire la pa- 
ragrafii cei mai multă combătuți 
ai legei militare.

nei . îndată după orele 3 de dimineță 
împăratulă a eșită deplină îmbrăcată 
din camera de durmită. Elă întrebă pe 
mareșalulă curții, principele Hohenlohe 
scurtă; „Unde’i?“ — Prințulă răspunse: 
„In camera de durmită, Majestate.u Și 
împăratulă merse cu pasă firmă mai de
parte — la ooștiugulă fiului său. Vre-o 
douădecl de minute a stată Majestatea 
Sa aici singură cu mortulă.... Când se 
crepa de cfiuă împăratulă era la gara de 
vestă. Princesa Gizella și Prințulă Leo- 
poldă de Bavaria sosiră. Altă iritațiune, 
alte lacrimi. In timpă de trei-decl și 
și șâse de ore monarchulă nostru n’a în
chisă ochii, n’a mâncată și n’a băută ni- 
mică. Cele mai teribile iritațiunl făcură 
să se sguduie acestă natură de feră, a 
căreia putere de resistență era încă mă
rită prin aceea, că este pătrunsă de 
cea mai înaltă a sa chiămare.

»

Imbulzela pi blicului la îmormentare 
a fostă atâtă de mare, încâtă a dege
nerată în adevărate tumulte. Peste o 
sută de mii de omeni se’mbuldiau la ca
pela palatului. Deja peste nopte se postă 
mulțimea de omeni astfelă, încâtă dimi- 
neța sta pe întregulă locă dela paiață 
omă lângă omă. Când se începu intra
rea în capelă, se produse o îmbulzală ce nu 
se pote descrie ; 9 persone au fostă greu 
rănite, vr’o 30 femei au leșinată. A trebuit 
să vie armata și cu latulă săbiei să oprescă 
valurile de poporă. Der poporală căuta 
să spargă cordonulă militară; cu acestă 
ocasiune au fostă călcate’n piciâre și 
greu rănite trei femei. După amă4ă două 
fete și ună copilă au fostă asemenea 
greu răniți în îmbulzelă. Cu totală au 
fostă răniți 25 de omeni, între cari două 
persone prin lovituri de sabiă de cătră 
soldați. La 4 bre d. a. s’a sistată in
trarea în capelă din ordină mai înaltă.

*
Corespondentulă specială ală cjiaru- 

lui „Budapester Tagblatt14 scrie din Viena 
cu data 4 Februarie: „Protocolulă de 
obducțiune s’a publicată der elă n’a 
adusă soluțiunea așteptată a problemei 
posomorite. Omulă iprimesce din docu- 
mentulă, cam laconică compusă, impre- 
siunea. că tote câte le conține suntă a- 
devărate, dăr că nu tdte câte în ca
șul acesta tristă se țină de adevără, 
au fostă primite în documentulă celoră 
trei obducențl. Acesta conține destule 
laoune. Ce privesce abnormitățile aflate 
în formarea craniului, nu pote fi îndo- 
elă, că ele suntă recunoscute de psichi- 
atria modernă ca condițiunl ale înclina- 
țiunei spre repentină alienațiune mentală. 
Pe când se ține aici contă de acăstă 
împrejurare, nu pdte nimenea să-și su
prime mirarea, că în actulă de obduc- 
țiunei publicată nu se arată diametrală 
raneipe unde aeșită glonțulă. Și acestă 
lacună e de natură de a nutri îndoelile, 
ce esistă aici, ca și în Ungaria, în pri
vința faptului sinuciderei. Se 4* ce ai01) 
că decă rana este de faptă de 7 mili- 
metre, cum s’a vorbită la autopsia ca
davrului, seu decă ar fi chiar mai mică, 
acesta s’ar fi publicată neamânată, căci 
prin aceea s’ar fi adusă cea mai mare 
dovadă pentru plausibilitatea sinuoiderei. 
Dedrece însă actulă oficială tace desT 
pre lărgimea ranei produse la eșirea 
glonțului, îșl dică omenii, că diametrală 
trebue să fiă mai mare deoâtă 7 mili
metri și pote încă multă mai mare. Se 
așteptă însă cu siguritate, că după îmor

Morlea Drințnlui fle corona Rudolf.
Corespondentulă <fiarului „Budap. 

Tagblatt14 spune, că dintre toți membrii 
familiei împărătesc! cea mai mare tăriă 
în fața nenorocirii a dovedit’o împără- 
tesa Elisabeta, care a sciută să’șl esprime 
marea durere și a fostă cu ochii des
chiși la tote ce se petreceau în paiață. 
— Der Majestatea Sa ? Celă ce a fost 
mai greu cercată de sărte, tatălă marini- 
mosă, care a fostă înșelată în speranțele 
sale cele mai bune? Cei ce încunjurau 
pe Majestatea Sa spună, că durerea ne
spusă a acestui tată iubitoră s’a mani
festată în modulă celă mai sfășietoră de 
inimă. Der natura eroică a monarchului 
nu l’a părăsită nici acuma. Lumea din 
afară vede numai, că trăsurile feței lui 
Franciscă Iosifă I. îlă arată în puține 
ore cu ani mai bătrână ; dealtmintrelea 
împăratulă îșl stăpânesce durerea în 
modă admirabilă. Mândru și dreptă este 
umbletulă său și organulă lui e tare și 
sonoră. Din timpă în timpă ce’i dreptă 
nu mai pote birui nici acestă natură eroică 
în contra durerei, der afară de înalta 
sa soțiă nimenea nu este martoră când 
se esprimă durerea părintelui. In nop- 
tea după sinuciderea prințului de coronă 
Maiestatea Sa s’a încuiată în camera sa 
de durmită. Ne putemă ușoră închipui, 
că aceste ore n’au fostă dedicate odih

mentare se va face o publicare oficială, 
care va lumina acestă punctă ală proto
colului."

„Din Meyerling seu din Baden nu 
se pote afla absolută nimică despre a- 
cesta. In Meyerling servitorii dela cas- 
telă, precum și personalulă forestieră 
suntu separați hermeticu și isolați de ort 
ce atingere cu lumea din afară. Este fapt 
că locuitorii din Meyerling au aflată 
versiunea oficială a sinuciderei numai din 
Vienau.

„Pe aici domnesce o mare nervosi- 
tate în privința procederei cercuriloră 
oficiale și se ntrebă omenii de ce s’a 
publicată mai întâiu oficială ataculă de 
apoplexiă a inimei? Urmarea este că pe 
aici impresiunea e generală, că sau retă- 
cută lucruri însemnate11.

*
„Fremdemblatt“ din Viena publică 

o desmințire interesantă de următorulă 
cuprinsă: „Intre multele neesacte isto
risiri a împrej urărilor tl ce au dată nas- 
cere publicați unei dela 1 Febr. în foia 
oficială „Wiener Tgbltt.“ asupra morții 
prințului de coronă Rudolfă, întelnimă 
și acea împărtășire, că ar fi fostă lipsă 
de intrevenirea deosebită a ministrul ui-pre- 
ședinte Tisza, spre a se delătura bănuie
lile ce s'au ridicată în contra cererei de 
a se espune pe deplină starea adevărată 
a lucrului. Acestă împărtășire, precum 
ni-se asigură din partea cea mai com
petentă, nu corăspunde fapteloră. Când 
a sosită la Viena ministrulă-președinte 
Tisza și a făcută visită ministrului de 
esterne Kalnoky, se dăduse deja prea inalta 
împuternicire spre a se publica adevărata 
stare a lucrului fără nici o reservă și deja 
se compunea publicațiunea respectivă.14 
— Cutezarea oficioșiloră unguri, cari au 
schimosită faptele, spre a face erășl re
clamă pentru șefulă loră, apare în urma 
acestei desmințirl într’o lumină forte 
păcătosă.

*
„înainte cu vre-o câțiva anl“—scrie 

„Ellenzek“ — „ne veni din Praga scirea, 
că tinărulă Principe de corănă, care pe 
atunci trăia în societatea aristocrațiloră 
boemi, s’a exprimată forte nefavorabilă 
despre aristocrația maghiară. Elă s’a 
schimbată cu .totulă mai târdiu. In versta 
bărbătescă, magnații maghiari îi erau 
cei mai buni prietini, contele Karolyi 
Pista, contele Teleki Samu și alții suntă 
totă atâtea dovedi, câtă i-a plăcută ar- 
chiducelui Rudolfă societatea maghiară, 
obiceiurile maghiare. Șl-a adusă pe tâ
năra și frumdsa sa nevastă în cerculă 
societății distinse din Budapesta, la ba- 
lulă „Kulturegylet“-ului, la seratele ca- 
sinei naționale. Acasă la Karolyi Istvan 
principele de coronă a petrecută timpă 
îndelungată împreună ou principesa de 
cordnă: o distincțiune de care nu s’a 
mai împărtășită nici ună aristocrată. 
Contele Teleki Samu șl-a trimisă rapor- 
tele de-adreptulă lui.. Archiducele le-a 
împărtășită apoi familieifși amiciloră lui. 
La venătOrl, aristocrații maghiari au fostă 
totă în jurulă lui și cu denșii îșl pe
trecea totdâuna adevărată unguresce, 
pre lângă musică țigănescă și ciarda- 
șurl.“

*
Contele Bombelles, mareșalulă curții 

prințului Rudolfă, părăsesce pentru mai 
multă timpă Viena. Bratfisch, biijarulă 
prințului de coronă, a fostă primită în 
audiență de Maiestatea Sa. Cu acestă
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OLasiuue birjnrulă a data îndărătă ună 
mă de pepta ce primise ca dară dela 
prințulă de coronă.

.Pol. Uorr." scrie că, după infor- 
mațiunile ce le are, sgomotele, cumcă 
princesa de coronă Stefania ar ave de 
gând Q se părăsescă pentru totdeuna 
Austro-Ungaria, trebuescă primite cu cea 
mai maro precauțiune. Din contră, nu
mita foiă află din isvoră demnă de în- 
credere cumcă pnncesa de coronă s a 
esprimata, că pro multa iubesce părechea 
împerătescă, pe arcbiducesa Elisaveta 
(fiica ei), Austro-Ungaria și Viena, de- 
câta ca să'i potă părăsi ; prin nenoro
cirea ce i-a lovita pe toți împreună, se 
simte și mai strîusă legată de ei.

*
„Epoca11 spune, că Regele și Regina 

României au trimisa Duminecă la Viena 
o splendidă coronă, ca să se depună pe 
cosciugula archiducelui Rudolfă.

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

Imormentarca prințului Rudolf.
Viena. 5 Februarie, 10 ore nop- 

tea. — îndată ce s’au închisu por
țile bisericei palatului, ne mai fi- 
indu admișii publiculii, se adunară 
părinții, soția și surorile răposatu
lui prinții de coronă înjurulu ca
tafalcului spre a-șl lua ultimulu 
adio.

In orele prime de după amecjl 
gardele împărătesc! se așezară pe 
Franzens-ring. Sosirea jalniciloru 
bspeț! cu trăsurile a duratu una 
oră. La 4 6re sosiră membrii fa
miliei împărătesc! înaintea micei 
porț! a bisericei capuținiloră, unde 
iau primită mareșalii curții Hohen- 
lohe și Hunyadi și Guardianulă 
conducendu-i prin coridorulu mă- 
năstirei în biserică, care era îm
brăcată tbtă în negru. In mijlo- 
culu bisericei se afla catafalculu. 
Coștiugulu se luă josu de pe pa- 
tulu unde era espusu, puindu-se 
în mișcare conductulu funebralu 
între sunetulu clopoteloru, con
formă programei.

Când carulu funebralu a ajuns 
înaintea porții mănăstirei capuți- 
niloru, Imperatulu, părechea re
gală belgiană, archiducii și archi- 
ducesele, precum și cei mai de 
frunte bspeț! din întru și din afară 
intrară în biserică. Archiepisco- 
pulu Gauglbauer împreună cu 
membrii capitlului catedrală aș
teptau coșciugulă la porta biseri
cei și’lu conduseră în biserică. Pe 
când se binecuvântau rămășițele 
pământesc!, ale prințului de cordnă 
Maiestatea Sa Imperatulu, care ob
serva o ținută plină de pietate, nu 
Iș! luă în totu timpulu ochii de 
pe coșciugă. Dup’aceea a cântată 

corulu dela curte „Libera11. Im
peratulu păși apoi înainte lângă 
coșciugă spre a face o ultimă e- 
vlaviosă rugăciune, apoi împreună 
cu archiducii Carolu Ludovicii, 
Franciscu Ferdinandu, cu prințulă 
Bavariei cu prințulă Philipp de 
Coburg petrecu coșciugulă pănă 
în criptă, unde după cea din urmă 
binecuvântare mareșalulă curții, 
principe Hohenlohe a predată ca- 
davrulu în grija și păstrarea Guar- 
dianului.

Imperătesa, princesa de coronă 
Stefania, archiducesele Gisela și 
Valeria nu au luată parte la con- 
ductulă funebralu, ci în totă tim- 
pulă înmormântării s’au aflată în 
biserica palatului de pe Iosefsplatz, 
cufundate în evlaviose rugăciuni.

Mulțimea nenumărată de po- 
poră observă cea mai esemplară 
ordine în totu timpulu înmormân
tării. încă înainte de o ore sera 
actulă funebrală a fostă terminată.

SCIR1LE OlJLEL
Traiană Doda sub sseouțiâ. Sub titlulu 

acesta cetima în „Erdelyi Hirado“ 
dela 4 Februarie: „ Comunitatea de 
avere, ala căreia președinte este Trai ana 
Doda, împrumutase lui Carola Tatartzy, 
arendatorula băiloră Herculane, care re- 
posâ în anula trecuta, suma de 10,000 
fl., fără ca să fi primita pentru acesta 
garanția prescrisă prin statute. Totă 
garanția a constata într’una documen. 
tfl, prin care’i se asigură comitetu
lui o cauțiune mai mare. Averea 
lui Tatartzy însă veninda la licitațiă, 
erariulă, pentru o sumă mai mare, îșl 
insinua pretenția sa asupra cauțiunei de 
maisusfi și încă cu dreptula de prioritate, 
îndată ce înțelese despre acesta fișpanula 
Iakabfiy Imre, care este tot-odată și co- 
misara guvernamentala ala comunității 
de avere, întreprinsă pașii necesari pen 
tru a asigura fondula comunității contra 
periculului de a perde cele 10 mii. In 
scopula acesta fiscalula comitatensă Su- 
lyok Arpad se presentâ în 4lua de 31 
Ianuarie la Caransebeșa și esecuă pe 
generalula Doda, precum și pe ceilalți 
fruntași ai comunității de avere, cari alt
mintrelea sunta aderenții partidului po
litica ala lui Doda. Generalului, pe lângă 
suma de 2400 fl. bani gata, i-s’a pusa 
sub secuestru și a treia parte din pensi
unea sa. Totă asemenea s’a întâmplata 
și cu averea răposatului vice-colonela 
Seracinâ, precum și cu averea mobilă și 
imobilă a locotenentului Curescu. Din 
causa acesta în Caransebeșa e mare cons- 
ternațiune". Ecă una fișpan i, care de 
multa ce se intereseză de averea grănițeri- 
lorU a găsită noda în pupură ca să a- 
ducă în bănuială esemplara administra
ția a acestei averi și astfela să’șl potă 
mai ușorfi înfige administrația ungurâscd 
ghiarăle în averea românâscă !

♦ ♦
*

0 filială nouă a Școlii române. „Re
vista Politică11 din Suceva scrie: „Mem
brii societății „Școla română,“ cari lo- 
cuesca în Cernăuța, invitați fiinda de 
d-la M. Pitei, consiliara la curtea de 
apela î. p., s’au întrunită în 15 Ianuarie 
a. c. în localitățile societății pentru cul
tura și literatura română și au decisa 
unanima, ca să înființeze și în capitala 
țării o societate filială a Scolii române, 
alegendă unu comitetă de 5 membrii și 
adecă: Dlfi M. Pitei, președinte, d-ltt 
N. Ieremievicl-Dubău, vice-președinte; 
d-lu Gr. HalipO, secretara; d-la Ilie 
Luță, cassara ; d-la Ilie DimitrovicI con- 
trolora.

* * *

*) Abea.

Faptă bună. D-la Aureliu Petcu, 
preota în Cheveșula mare, a dăruita bi
sericei de acolo o cădelniță de arginta 
în preța de 30 fl.

* * *
Cutremură de pămentu. In Checia-ro- 

mână s’a simțită la 24 Ianuarie una cu
tremură de pămentă, care a ținută vr’o 
șese secunde. S’au spartă terestre la mai 
multe case.

* * *
Baiu in Timișora. Balulă dameloră 

române din Timișora se va ține la 16/4 
Februarie 1889 în Timișora în reduta 
hotelului „Principele de coronă11 din ce
tate în favorea scolei române de fete 
din Timișora-Fabric. La acestu bală in
vită comitetulă arangiatoru: Ana Arde
leană președintă, Helena Schelegian, Va
leria Iurma, Vilma Milu, Sofia Chindia, 
Emilia Arsenoviciu secretară, Aneta 
Adamu, Evelina Micu, Emilia Brașovan, 
Helena Pap, Ana Cornea casieră, Ana 
Iovi, Christina Maniu, Victoria Manția, 
Persida Jană. Bilete de familiă 3 fi., Bi
lete de persone 1 fl. Logia 5 fl. Ince- 
putulă la 8 ore sera. Bilete de intrare 
se pota căpăta la casiera d-na Ana Cor
nea în Fabrică și la d-na Aneta Adamă 
în cetate, în casele Mocioniane, er în 
<jiua balului la cassă. ContribuirI bene
vole suntă a se adresa la d-na Ana Ar
deleană în Timișora-Fabrică Nr. 604. 
Damele suntă rugate a se înfățișa în 
costumă naționala.

* * *
Gimnasiu serbescu. Fratele repausa- 

tului patriarchă din Carloviță, Angelici, a 
oferită în numele său și ala repausatului 
patriarchă o sută-două-cjecl de mii de flo
rini pentru clădirea unui gimnasiu în 
Carloviță.

** *
Din Deva. D-la Augustă A. Nicoră 

din Deva ne trimite o declarația de opta 
rendurl în contra corespondenței d-lui 
F. H. Longină publicată în Nr. 14 ală 
foii nostre. Deorece acesta declarația 
e cu totala personală și nu cuprinde nici 
măcară ună singură argumentă în contra 
memoratei corespondențe, nu o putemă 
publica.

Desbaterile asupra legii militare.
In 28 Ianuarie n., înaintea camerei 

deputațiloră mare mulțime de poporă și 
mai multă polițiă ca altădată. In ca
meră galeriile pline.

Raportorulă 3Iil>iich vorbi pentru cea 
din urmă dată, susținendă proiectulă de 
lege militară.

Ministrulă Tisza spune, că a pri
mită scrisori anonime, în care e ame
nințată cu morte.

Contele Apponyi vorbi două ore și 
jumătate pentru moțiunea sa. Aplause, 
sgomotă, și în sală și pe galerii.

Ministrulă Tisza începe a vorbi, opo- 
siția îlă întrerupe. Președintele Pecliy 
sună mereu clopoțelulă, der nimenea 
nu’lă bagă’n semă. Tisza erășl începe 
a vorbi. Oposiția îi strigă: „Dă-țl mai 
bine demisiunea!“ Tisza erășl începe, 
oposiția din nou îi strigă: „’Ți vei da 
dimisia?“ Președintele sună și amenință, 
drepta-lă aplaudă, stânga murmură.

In fine Tisza pâte vorbi. Amintesce 
erășl de scrisorile anonime, oposiția cere 
să i-le arate. Ministrulă elice, cănuvr«a 
să ocupe camera cu copilării, der cei 
cari voescO, le potă vede. începe a po- 
lemisa cu Apponyi, oposiția îi strigă 
acestuia „eljen“ și aplaudă; de trei ori 
se repeți acestă scenă. Cătră sferșitulă 
vorbirei lui Tisza, unii deputațl din 
stânga estremă se ridicară dela locurile 
loră și arătară cu degetele spre galeria 
din mijlocă și din stânga. Toți depu
tății îșl îndreptară privirile într’acolo. 
Deodată răsuna strigătulă : „Sunta agențl 
secrețl ai poliției în cameră! Au p usă 
polițiști secrețl să ne supraveghieze! E 
o rușine o astfelă de procedere!u Mai 
mulțl deputațl din stânga estremă săriră 
dela locurile loră, strigau, gesticulau, 
ridicau brațele și arătau spre galeriă. 
Câteva minute dura acestă scenă. Pre
ședintele suna din răsputeri, der înza- 
dartt. De pe galerii trebui să fiă înde
părtați doi civiliștt, cari erau cunoscuțl 
ca polițiști secrețl. Din stânga se strigă 
din nou: „E o rușine a pune parlamen- 
tulă ungurescă sub supraveghiare poli- 
țienescă și representanții poporului a 
desbate sub paza poliției!“ Una sfertă 
de oră mai dură acestă larmă.

In fine Tisza începu erășl să v or- 
bescă. Din nou urmară întreruperi. Drepta 
îșl perdu răbdarea, membrii ei se ridi
cară de pe scaune, cerură să fiă ad mo- 
niată Hoitsy. Tisza făcu apelă la cameră 
să primescă legea în interesulă monar- 
chiei și ala patriei. Drepta strigă „eljen 
Tisza", oposiția strigă „eljen Apponyi11. 
Tisza plecă din sală, după el a partisanii 
săi făcându’i ovațiunl pănă în culoare. 
Pe altă ușe eși Apponyi, după elă ade
renții săi.

La 29 Ianuarie parlamentula a stată 
sub terorismulă mulțimei de strade, și 
miniștrii Tisza, Baross, Fejervary și 
Szechenyi au fostă o oră întregă priso- 
nerii ei.

Gabriel Ugron vorbi pentru ultima
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Poesii poporale din Săcele.
VI.

■Verde fâiă, boba și linte,
Puică de acjl înainte 
ț)i ’i mâ-ti să te mărite.
Foiă verde d’alioră
Ca și eu oa să mă'nsorâ 
Nu "ți mai potă duce de dorii 
Verde foiă ș’olalea 
Insori-te Dumneta
Sâ vădă, ce pomâ 'i lua? 
De vei lua-o mai frumâsă 
Dumnecfeu să ’ți ție casă. 
De vei lua una ca mine 
Dumnetjeu să ’ți dea multa bine. 
De vei lua-o mai așa
Să n'ai nici parte de ea. 
De 'i lua'o mai grozăviâră
Să dea Dumne4eu să ’ți moră. 
FiricelO de iarbă negră
Ia vecjl puica mea cea dragă, 
Trece drumulâ nu mă ’ntrebă. 
Las’ să treci, treba ’șl facă 
Par'câ cineva mi o rogi.
Las 'să treci, să’șl d’alegă,

Să’șl alegă doi și trei 
Pân’oa da de ochii mei, 
Ci suntă negri ea ș'ai ei. 
Nu te rogă, nu te pofteseă, 
Eu ca tine mai găs scă
Mai din nâmă și mai din viță, 
Nu ca tine-o rămășiță
Fată de cârcinmăriță.

VII.
Verde foiă samurastră, 
Cine n'a iubită nevastă,
Nici să nu se ispitâsrft; 
Că dragostea de nevastă 
Te USCă, te face iască, 
Te bagă 'o boli eauescă. 
Dragostea de fati mare 
Ca fasolea din căld ne.
Când îi pui trei mâni de sare 
Tu o guști de e săi a ti 
Și ea ’i dulce, leșinată.
Verde foii mușețelu 
Până ’i emulă tin.-reh 
Se ține dorulă d< eln;
Omule deci ’nliătrân- s>-e 
DorulO se călătorește 
Dragostile 'la. părăsesee.

VIII.
Verde fâiă tinplioa.

i 
i

De te-ar prinde neică ’n crângă 
Mijiocelulă să ți’lă frângă 
Și trei costițe d’arendă.
Să 'ți rupă salba dela gâtă 
Să mergi la bărbat plângânda. 
Măi bărbate, blăstămate 
Alergi la babe nopte 
Să'ml scotă junghiulă din spate. 
Mititică 'ml ești de stată
Și dulce la sărutată, 
Mititică 'ml ești de trupă
Și 'nțeiepti la cuvântă. 
Mititică ’ml ești de ani
Și mi-ai dobândita dujmani. 
Hai cu neică la Focșani 
Să 'ți dau vină de șepte ani, 
Să te plimbi cu armăsari, 
Să te scapă eu de dujmani. 
Din Focșani la Bucureștii 
Să ’ți cumpără haine domnesol, 
Largi în șele, strimte ’n pâle, 
Cum stă bine la cocone!

Verde foiă trei sipicl, 
Lele cu cddele lungi.
Și cu-o strungărâță ’n dinți 
Și străină de părinți,
Ce mă faci să vină p'aicl 

DesculțO și făr’ de cipicl 
Numai ou țigara 'n dinți? 
Foiă verde trei șpănace 
Bate-o Domne și-o ia drace 
Curva nu mă lasă ’n pace 
Să iubescă pe care ’ml place. 
Verde ftiiă batostatO 
De multe capu mi-a data 
Și neioa nu m’a lăsată.

X. >
Verde foiă tiriplică
Pe celă delă pe cela colnică, 
Pe celă drumă cam părăsită 
Vine-o pruncă și ună voinică; 
Voinică vine șuerândă 
Și pe murgulă buestrândă. 
Prunca vine suspinândă 
Și din gură-așa grăind ă: 
Verde fdiă șl-o cicdre, 
Pune-mă neică călare 
La spatele Dumitale, 
Că nu mai potă de piciore, 
Că mi’i drumulă glodurosă 
Nu mai potă merge pe josă. 
Bucurosă puică te-așă pune 
Der murgu’i tînără de 4’1® 
Aghia'} mă duce pe mine.
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eră susțiindu'șl moțiunea. Galeria îlă ap
lauda. Drepta ceru să se deșerte galeria, 
oposiția aplaudă împreună cu galeria. 
Președintele sună mereu și amenință, că 
pune să deșerte galeriile. Sgomotulă de
vine infernală. Mulțl deputați îșl pără- 
sescă locurile, se vedeau brațe ridicate 
amenințândă, pumni strînșl, fețe roșii ca 
para focului.

După ce cu mare greutate se potoli 
larma, se fă<*u  votarea cu apelă nomi
nală. Din 450 deputați verificați, 267 
votară pentru primirea legii, 141 contra 
ei, 41 au fostă absenți. Ună deputată 
oposițională strigă: „Asta’i scandală!" 
Acesta strigătă ațîță pe ceilalți deputați, 
cari strigară furioși: „Scandală! Trădă
tori ai patriei! Pungași!" ErășI se vâ- 
c}ură pumni amenințândă, er de pe ga
leria strigară stundenții: „Vai de trădă
torii patriei! Să mergemă pe stradă și 
să’i țjrimimu acolo!“

Editoră și Redactoră responsabilă
Or Aurel Mureșianu-

Dintre deputății sași numai Adolf 
Zay și Iosif Filtsch votară contra legii cu 
oposiția moderată. Când profesorulă Pul- 
szky vota pentru lege, studenții de pe 
galerii îi strigară: „Abzug! Scandală! 
Trădătoră!" Demonstrațiune i-au făcută 
studenții la universitate. Când au eșită 
deputății, studenții, amenințândă cu pum
nii pe unii deputați, strigară: „Vremă 
să vedemă pe strădătorulă Tisza! Unde 
s’a ascunsă? Vremă să ’i pregătimu o 
primire cum i-se cuvine! La urma urme- 
loră s’a spăriată domnișorulă!" Mulțimea 
asemenea striga: „Vremă să vedemă pe 
trădătorulă Tisza! Aiară cu lașulă! Unde 
s’a ascunsă? Altceva nu vremă, der amă 
dori' sâ-lă vedemă!"

Demonstrațiile, ce au urmată pe 
stradă, suntă cunoscute.

Literatură.
Preolulii Românii, Ziar bisericescă, sco

lastic și literară. Anul XV. Apare în Gherla 
odată pe lună în broșuri de câte 21/2— 
3l/2 cole și costă pe ană 4 fi. seu 10 
franci. Proprietară, Redactoră și Edi- 
toră N. F. Negruțiu. — Nr. 2 dela 1 
Februarie conține : Ioană Fekete Negruță 
(urmare); Studiu din Dreptulă canonică, 
de Ioană Papiu; Despre sacramentaliă 
(finei, de I. Boroșă; Cuvântă de intro
ducere în parochiă, rostită de preotulă 
Antoniu Precupă cu ocasiunea introdu-’ 
cerei sale oa preotă în Rebrișora; Con
ferința preoțescă a tractului Gherlei, 
de I. Sonea, preotulă Seplacului; Va
rietăți.

AmiculQ Familiei, Ziara beletristioă 
și enciclopedică literară cu ilustrațiunl; 
apare in Gherla la 1 și 15 a fiă-cărei 
luni în mărime de câte 2—3 cole 
și costă pe ană 4 fi., pentru Româ
nia pe ană 10 franci. Anulă XIII. 
Proprietară, Redactoră și Editoră N. F. 
Negruiiu. — N-rulă 3 dela 1 Februarie 
conține: Ioană F. Negruțiu (urmare); 
Influința mândriei, novelă org. (urmare), 
de Paulina Roviuară; In mecțulă nopții 
(poemă în prdsă), de Traiană H. Popă; 
Amintiri din revoluțiunea anului 1848 în 
Transilvania, narate de d-na Maria Șuțu ; 
Barca roza (poesiă), de losifă Popescu;

Și mi’i murgulă tinerelă, 
Tinerelă și mititelă, 
Nu potă merge doi pe elQ. 
Verde foiă ș’olalea 
După murgulă se pleca 
Mâna’n brâu că ml-o punea 
Frumușele, ml-o săruta 
Și, pe murgulă ml-o asverlea, 
Drumă prin codri ș’apuca. 
Vețde foiă șl-o cjcore. 
Mă rogă codru Dumitale 
Ca la frățiorii mai mare 
Să mă lași sub umbra ta 
Cu-acea puică tinerea. 
Bucurosă. mi te-așă laș» 
Da țl-e puica t nerea 
Și fruneja mi-s’a usca 
Voinicii m’oră blăstămă. 
Frunzuliță ruguleță, 
Hafde, haide murguleță 
Pân’ s*o-a  face pSrulă crețO 
Și codița ciuciumeță, 
S' aj ungem ă în sată cu sore 
Ne-așteptă cu demâncare. 
Verde foiă iarbă grasă 
Ceță, c ță neguretă 
late mai de dimineți 
De pe lungulo drumului 
De pe coma murgului

Poesii de Heinrich Heine (poesiă), de C. 
Morariu; Diverse (sub rubrica acesta se 
cuprindă mai multe soiri interesante) ; 
Ghicitură de șaeă; Glume (cu ilustra
țiunl).

Biserica gr. cat. din Deșiu.
Deșiu, 1 Făurariu 1889 n.

In 20 Ianuarie a. c. s’a cetită în 
adunarea poporului și a inteligenței darea 
de semă despre starea presentă a averii 
eclesiei gr.-cat. din Deșiu, din care re- 
sultâudă ca percepțiunl 1393 fi. 38 cr., 
ca erogațiunl 1199 fi. 22 cr., restulă e 
de 196 fi. 16 cr., care adăugendu-se la 
capitalulă depusă în casa de păstrare 
„kisegito" de 3851 fi., cu obligațiunile 
de stată ale împrumutului națională din 
1854 de 650 fi. și cu dreptulă regalului 
a 3 antique de pre anulă 1888 de 79 fl. 
30 or., suntă astădl 4855 fl. 46 cr. bani 
bisericesc!, cu care este a se edifica bi
serica cea nouă.

Iată cum au sporită banii biseri- 
cescl: In 1881 era capitalulă bisericei 
numai 800 fl. (vedl „Observatoriulă" Nr. 
18 din 1881). Inteligința subscrise în 
1879 vre-o 400 fl., din cari pănă în 1882 
eșiră 222 fl. 60 cr. (precum se vede din 
„Observatoriulu" Nr. 61 din 1882). In 1883 
capitalulă se mări la 1700 fl. (Obser. 
Nr 14 din 1883); în 1884 ajunse la 2300 
fl. (Observ. Nr. 24 din 1884); în 1885 
era 2550 fl. (vedl „Gazeta" Nr. 12 din 
1885) și în 1887 3200 fl. (a se vedea 
„Gazeta" Nrii 45 și 94 din 1887) din 
care se pote afla că bunulu Episcopă dela 
Gherla ne dona în vre-o 4 ani câte 300 
fl.=1200 fl.; d-lu Gabrielă Mânu esoperâ 
dela episoopulă rom. cat. emârită con
tele Zichy dela Maîerulă 300 fl.; d. ad
vocată Augustină Mmteanu ceda în fa- 
vorea fondului bisericei o pretensiune ce 
avea la episcopulă rom. cat. Fogarasi 
Michailă dela Alba-lulia de 200 fl.; s’a 
sporită apoi din venitcflă baluriloră po
porali și din mai multe colecte din chiria 
a 2 case ale eclesiei de 150 fl. anuală, 
cum și. cu procentele din capitalulă de
pusă, care a totă fructificată.

Decă nu se spesau 400 fl. pentru 
ună grajdă de pietră la parochiă în 
anulă 1883 și pentru edificarea scolei în 
1886 vre-o 60O fl., capitalulă bisericei 
crescea și mai cu sport.

Acum în amintita conferință spre a 
ne soi orienta s’a predată planulă bise
ricei compusă de renumitulă edificătoră 
de biserici prin comută acesta de țeră 
d. Laurențiu Zottioh din Dindeleagă, și 
preliminarulă speseloră de edificare mă- 
ieștriloră români din locă. Ioană Sichi- 
șanu și George Șuleană, ei sâ calculeze 
că ridicarea zidului și acoperirea biseri
cei cât va costa și despre resultată să 
raporteze în Dum neca viitdre.

Totă atunci s’a alesă o oomisiune 
stătătore din dd. Vasiliu Hossu jude r., 
Dr. Teodoră Mihali, Georgiu GradovicI 
advoeațl și Floriană Hatașă cancelistă 
ca să esamineze starea locului de bise 
rică la cartea fonduară, de mai suntă 
ceva pretensiunl de esecutată, care ase
menea să raporteze în Dumineca viitore, 
când asemenea se va ține adunare în 
causa edificărei bisericei.

In 27 Ianuarie a. c. ținendu-se a 
doua conferință totă în sc61a poporală 
română, comisiunea de 4 inși prin d-lă 
Dr. Mihali raporteză, cumcă în cartea 
futidqară are încă d. advocată Augustin 
Munteană cu d. jude reg. Hossu preten- 
eiune intabulată pe grădina cu funda-

Că m’apucă c)iua ’n sată, 
Și ml-e frică de legată 
Câ’i puica de căpătată.

XI
Verde f6iă ruguleță 
Haide, haide murguleță 
Pân s’o a face părulă creții 
Și codița ciucium>-ță.
Verde foiă d’arnăută 
La puicuța de demultă 
Că m’așteptă să mă ducă. 
Verde foiă iarbă grasă 
La puicuța cea frumdsft 
Că in’așteptă bunufosă 
Cu bucatele pe masă 
Cu ocaua plină, rasă 
Și o găină friptă, grasă, 
Cu rochița’ii brâu surnesă 
Cn ochi negri pe ferâstră. 
Totă se uită’n calea no.-tră 
.Verde foiă ruguleță 
Vină puică de mă vecjl 
Pănă suntă grânele vercjl. 
Că dei ă s’oră mai usca 
S’oră usca, s’oră secera.
Sciu că nu mi’i mai vedea. 

mentulă bisericei; la oare d. Hossu ju
dele preda o chitanță de ștergere dela 
d. Munteană, cari ambii doneză preten- 
țiunea loru de 300 fl. bisericei, ceea ce 
conferința a primită pe lângă espresiunea 
recunoscinței, și astfelu se va limpedi 
fondulă bisericescă prin destabulare. Alt
cum nu mai are nimenea nici o preten- 
țiune asupra locului de biserică.

Măieștrii Sichișan i și Șulean arată 
că edificiulu bisericei — ală cărei fun
damentă e scosă pănă la țioclii încă din 
anulă 1877 — se pote găta și pune sub a- 
coperementă cu 6800 fl. v. a.

Findă-că fără 8000 fl. nu ne 
putemă apuca de lucrulă bisericei pănă 
la care sumă ne lipsescă îucă 3144 fl. 
54 cr. lângă capitalul de 4855 fi 36 cr. 
ce avemă — după discuținl îndelungate, 
că cum și pe ce cale s’ar putea procura 
suma ce lipsesce." cu o rîvnă unanimă [și 
demnă au făcută următorele subscrieri 
Domnii:

Gavrilă Mânu, advocată 100 florini. 
Ioane Velea, protopopă 100 fl. Dr. Teo
doră Mihali, advocată și proprietară 200 
fl. Augustină Munteanu, advocată, ierta 
pretensiunea sa legală de 100 fl. Vasile 
Hossu jude reg. iartă încă pretensiunea 
sa legală de 100 fl. și mai apromite a 
da încă 50 fl. = 150 fl. Alexandru Che- 
resteșiu, când, de adv. 100 fl. Alexă 
Bogdană cancel, jud. 50 fl. Simeonă 
Corpodeană registrantă orf. 50 fl. Flo
riană Hatosă cancel, advi 20 fl. Petru 
Mureșianu, o.an. adv. 25 fl. Dr. Gavrilă 
Triponă, candd. adv. 20fl. IoanăMure
șianu archiv. jud. 40 fl. Pavelă Huza, 
cancel jud. 30 fl. Vasile Petrișoră, can
toră 25 fl.

Apoi poporenii: Ioană Sichitanu, 
murariu 30 fl. Georgiu Suleanu, lem- 
nariu 20 fl. Teodoră Colceriu curat, 
prim. 50 fl. Vasile Bene, fâtulă 15 fl. 
Ioană Mașcanu economă 15 fl. Ioană 
Cosma, murariu 10 fl. Simionă Câm- 
peană 10 fl. Mitru Condoră economă 
10 fl. Teodoră Rednică, economă 10 fl, 
Teodoră Sesarmauu, petrariu 10 fl. Va
sile Balmoșiu, murariu 10 fl. Ionă Da- 
nuțiu, Ziuariu 6 fl. Iacobă Popă eco- 
n mă 5 fl. Vasile Florișca 4 fl., Ilie 
Micu, economă 2 fl. Vasile Farcașă, 
economă, 2 fl. Suma 1049 fl. v. a, care 
oferte benevole s’a hotărîtă a se solvi 
în rate pănă la 1 Iulie 1890.

Totodată s’au alesă colectanțl dd. 
Augustinu Munteanu, Dr. Teodoră Mihali 
și Ioane Velea protopopulă, ca sO între- 
prinZă colecte în Deșiu și în Gherla, 
precum și la inteligența și poporenii, cari 
n’au fnstă atunci de față; și s’au decisă 
sâ se mai ceră ajutore dela toți prelații 
români gr. cat.

Trebue sâ amintescă, că în anulă 
trecută II. Sa episcopulă Michailă Pavel 
dela Orada-mare a dăruită bisericei 
nostre 50 fl. v. pentru care i-se aduce 
mulțămită publică.

Ună curatori bisericescă.

Din camerile române.

Senatulă. Ședința dela 19 Ianuarie.
D-lă generală Florescu face cunosoută 

încetare din vieță a Archiducelui moș
teni toră a Austriei și propune, ca Se
natulă sâ adreseze o telegramă decon- 
dolență Camerei Senioriloră. — Propu
nerea e primită. Senatulă trece în secțiuni.

Camera. Ședința dela 19 Ianuarie.
D-lă Cârpă cere să se voteze ună, 

credită suplimentară de 40,000 lei pentru 
cheltuelile diplomatice. — Se admite cu 
90 voturi contra 15.

D-lă Pogoru face cunoscută Camerei 
nenorocirea ce a izbită pe monarchia 
vecină prin padrtea Arhiducelui Rudolfil 
și propune s6 se trimită telegrame de 
condolență președințiloră Cameriloră din 
Viena și Pesta.

D-lă Cogălnieeanu, interpretulă unani
mității deputațiloră, propune sâ, se ex
prime guvernului centrală din Viena pă
rerea de râu ce o simțimă pentru perderea 
durerdsă cercată de gloridsă dinastiă a 
Habsburgiloră. |

La ordinea Zilei e alegerea preșe- 
dint lui camerei. Se alege prin votare 
d-lă C. Grădișteanu. D-sa muIțumeBce 
celoră ce l’au alesă și promite tuturora 
partideloră, că va fi imparțială în diri- 
gerea desbateriloră. Caliberală-conserva- 
toră domnia-sa va căuta sâ unescă pe 
toți cari aZl suntă în divergență pentru 
mici cestiunl, și speră că va reuși, pentru 
realizarea reformeloră iminente care 
suntă cerute de țeră într’o asemenea 
crisă economică.

D nii deputați trecă în secții.

Ccnvocare.
Reuniunea de împrumută și păs

trare „Speranța* 1 din Borgoprundă va ține 
Adunare generală

în Borgoprundă la 24 Februarie 1889 la 
2 ore p. m.

Obiectele:

1. Censurarea rațiuniloră, statorirea 
bilanțului și împărțirea dividendeloră;

2. Propunerile consiliului de ins- 
pecțiune:

3. Propunerile direcțiunei;
4. Propunerile membriloră.
Pentru casulă când la acestu ter

mină nu s’ar aduna membrii de ajunsă, 
în înțelesulă statutului, totă prin acestă 
anunciu se convocă a doua adunare ge
nerală pe 6 Martie a. c. la 2 ore p. m.

Borgoprundă, 24 Ianuarie 1889. 
Directorele reunîunei:

Dr. N. Hanganuțu.

XjOg'od.nă.-
D-lă Augustină Almășană, teologă 

absolută de Blașă, din comuna Boziașă, 
s’a logodită cu d-ra Aurelia Popă, fiica 
fostului protopopă și inspectoră școlară 
Augustină Popă din Alba-lulia.

Dorimă fericire tinerei părechl!

DIVERSE.
Sporirea tigrilorii. Locuitorii pro

vinciei Bantam, pe insula lava, suntă 
nevoițl sâ părăsuscă țera, fiind-că tigrii 
s’au sporită în munți și în păduri așa de 
tare, încâtă pe fiecare ană le cadă jertfă 
sute de dmenl și mii de vite. Guvernulă 
olandeză, care stăpânesce lava și care 
nu vre sâ se despopuleze provincia 
Bantam, a trimisă ună însâmnată nu
mără de soldați sâ stîrpescă bestiile și 
le-a promisă ună premiu de 400 franci de 
fiecare tigru ucisă ori prinsă.

Necrologu.

Neconsolabila soție Ecaterina, fiulă 
Aurelă și ficele Stela și Lucreția, au 
durerea a face cunoscută tuturoră ru- 
deloră, amiciloră și cunoscuțiloră per- 
derea prea iubitului loră soță și pă
rinte, Petre Arhimandrescu, încetată 
din vieță la 6 ale curentei.

înmormântarea s’a făcută la cimi- 
tirulă Șerbană-Vodă. — București, Ianuarie 
1889. Fie’i memoria binecuvântată.

Cursul» pieței Brașovâ
din 31 Ianuarie st. a. 1889.

Bancnote româneaci Cump. 9.25 Vend 9.27
Argintă româpescă - n 9.15 M 9.20
Napoleon-d’orl - - - N 9.55 fl 9.57
Lire turcescl ... H 10.80 fS 10.88
Imperiali - - - - 9.80 fl 9.88
GalbinI H 5.60 fl 5.69
Scris, fonc. „Albina" 6°/, n 101.— M —. -

„ n „ 5’/. M 98.— fl 98.51
Ruble rusesc! ... fl 127.— • 1 128.-
Discontulă - - . . 6’/,—8*/,  pe and

Cursulti la bona de Viena
din 4 Febuaria st. n. 1889

Renta de aura l°/0 ------
Renta de hârtii 5’/,...........................
Imprumutulă căiloră ferata ungare - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră terate de

101.30
93.40

146 20

99 20

ostă ungare (3-a emisiune) 
rurale ungare - - 
cu clasa de sortare - 
rurale Banată-Timișă 
ch cl. de sortare 
rurale transilvane 
croato-slavone . .

Bonurl 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Losurile pentru regulare» Tise 

ghedinului......................
Renta de hârtia austriaca - 
Renta de argintă austriacă - 
Renta de aură austriacă - - 
LosurI din 1860 ....

și 3e-

Acțiunile băncei austro-ungare - . 
âcțiunile băncei de credită ungar 
Acțiunile băncei de credită austr.
Galbeni împărătesc!..........................  .
Napoleon-d’orl ........
Mărci 100 împ. germane ....
Londra 10 Livres sterlings - . - -

114.75
105.—
105.—
105. —
106. —
105 —
104.—

124.(0
82.90
83 55

111.30 
141—
89.'.-
312.50
811.60

5.67
9.55’/,

59.12'/,
120.75
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„ALBINA" institute de credită și de economii în Sibiin.

CONVOCARE.
Domnii acționari ai Institutului de credită și de economii „AL

BINA" se invită prin acesta in virtutea $ 20 alu statuteloru societății la 
a XVI-a ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ,

care se va ține în Sibiiu Ia 29 Martie 1889 St. n. înaints de amecțî 
la 10 ore în casa institutului (strada Baier, Nr. 1).

Obiectele:
1. Raportulu anuală alu Direcțiunei, bilanțulu anului de gestiune 

1888 și raportulu comitetului de supraveghiare.
2. Distribuirea profitului realisatu, conformă bilanțului.
3. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri de binefacere.
4. Ficsarea prețului marceloră de presență pe anulă curentă.
5. Alegerea aloră patru membri în consiliulă de Direcțiune în 

sensulă §§-loru 36 și 37 din statute.
Domnii acționari, cari în sensulă §§ 22, 23 și 24 din statu

tele societății voiescă a participa la adunare în personă, seu prin 
plenipotențiațî, suntu rugați ași depune acțiunile și eventuală doveețile 
de plcnipotență, celu multă până Mărfi în 26 Martie a. c. st. n. 6 ore p. 
m. la cassa Centralei în Sibiiu seu la a filialei în Brașovă.

Sibiiu, 4 Februariu 1889.
IDireoțiu.rxea, ixistitvLt-a.l'c.i.

Avisu d-lorU abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de 
pe fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei*,  precum și câteva întregi colecțiunî, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

ABONAMENTE
„GAZETA TRANSILVANIEI

Prețuia abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni 
ană

Pentru România și străinătate:
trei luni
șese luni
unu ană

Pe
*

Pe
w

ii

trei 
șese 
unu

3
6

12

fi. — 
fi. —
fi. —

10
20
40

franci
w
n

pe 
pe
Pe

pe 
pe 
pe

ană 
șese 
trei

2 fl. 
1 fl.
50 cr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:

luni........................ ....
luni...........................................
Pentru România și străinătate:

ană .................................................... 8 franci
șese luni............................................... 4 „
trei luni............................................... 2

Abonamentele se facă mai ușoru și mai repede prin
mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, se binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Iunie 1888.

Budapesta—Predealu Predealfi—Budapesta -Pesta-Aradii-Teiuș Teiuș-Aradti-B.-Pesta. Copșa-inică—Sibiiu
Tren de 

per- 
s6ne

Trenu 
accele

rații

Trenu 
omni- 
bua

Trend 
mixt

i
Viena

Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

I
Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia 
Ciueia
Huiedin 
Stana
Aghinș 
Ghirbeu 
Nădâșel

Oradea-mare

Clușia

Apahida
Gbiriș 
Cucerdea
Uiora
Vințulu de susii 
Aiud
Teiușn
Crăciunelil
Blașiu 
Micăaasa
Copja mied
Mediașii 
Elisabetopole
Sighișdra
Hașfalâu 
Homorodd 
Âgostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovâ

TimișQ
Prede»Itk

Bucurescl

11.10
7.40

11.06
2.02

4.18

8.—
2.— 
4.05
5.47 
Toî
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54
1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.18
9.38

12.02

11.15
11.34
12.45

1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45

“6J2
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.36

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
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52
1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

AradO

Tren de 
per- 
aone

Trenu 
accele
rații

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus 1

1
Bucurescl 7.30

^Bredealti 1.14
iTiinișu 1.45

1 _ 2 3?Brașovd j
4.10 7.10

Feldiora 4.56 7.31
Ap ața 5.37 8.14
Agostonfalva 6.07 8.36
Homorodu 6.55 9.12
Hașfaleu 8.36 10.24
Sighișora 9.13 10.46
Elisabetopole 9.56 11.19
Mediașu 10.37 11.47

■ X 1 10.59 12.02Copșa mică
11.16 12.09

Micăsasa 11.37 12.25
Blașiu 12.16 12.53
Crăciun elă 12.33 1.05
Teiușu 1.51 1.47
Aiudu 2.18 2.08
Vințulu de sușfi 2.48 2.30
Uiora 2.56 2.37
Cucerdea 3.14 2.53
Ghirișd 4.01 3.26
Apahida 5.28 4.40

| 5.56 5.-
CIușib . 6.37 5.32 — 8.-

Nădășelă 6.58 8.36
Gîhrbău 7.14 9.021
Aghireșd 7.29 6.11 9.321
Stana 7.56 10.11 (
B. Huiedin 8.18 6.43 10.51
Ciueia 8.58 7.12 12.16]
Bucia 9.15 12.50-
Bratca 9.34 1.19
Rev 9.53 7.51 2.-
Mezo-Telegd 10.25 8.17 3.04
Fugyi-Vâsârheli 10.47 3.36
Vârad-Velencze 10.57 3.52
Oradea-mare ! 11.04 8.42 4.03

1 11.19 8.47 10.50 4.47
P. Ladăny 1.15 10.08 1.33 Tăq
Szolnok 3.29 11.51 3.29 3.15’
Budapest»

Viena 6.33 1.55 7.45 10.
2.50 7.15 6.05

ulu de josh 
.-Iulia

Viena
Budapest»
Szolnok

©va
imeria (Piski)

iova

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

fi
Jlureșu-Iaidoșu-Bistrița n Bistrița-VIureșu-Eudoșu

Murâșii-Ludoșil 
ȚagU-Budatelecu 
Bistrița

Bistrița
Țagd-Budatelecti
Mureșil-Ludoșu

9..
1.

Iftid: Numerii încuadrați cu linii grose însemneză orele de nopte.

Tipografia

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

11.10
8.20'

11.20
4.10
4.30'
4.43
5:07
5.19
5.41
6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

n----------------
2.—'IȚeinșii 

Alba-Iulia 
Vințulu de josu 
Șibotu 
Orăștia 
Simeria (Piskil 
Deva 
Braniclca 
Ilia 
Gurasada 
Zamti 
Soborșinil 
Berzava 
Conopu 
Radna-Lipi 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

9.05
12.41
5.45
6.-
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42 
11.07 
11.37'
12.—| 
12.29 
12.461

1.261

Aradd

iova

Szolnok

Budapest»
Viena

11.24 
12.09 
12.30

1.01
1.32
2.32'
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
9.17
2.32
6.-
3.—

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13 :
(£15 ■
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53

10.27'
10.42 ■
10.58
11.35
11.39
12.31
5.12
8.20

~(£05|

1.421
2.32

11. —
11.21

Trenu 
mixt iCopșa-micâ 

(Seica mare 
Lomneșii 
[Ocna 
Sibiin

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

l Sibiiu-Copșa-niică

Sibiiu
ÎOina
L6mneșU
Șeica mare
Copșa-mică

8.50
9.17
9.45

10.20
10.49

10.—
10.24
10.50
11.20
11.45

Cucerdea - Oșorhelu • 
Begliinulu s&sescu5.50

4^---------
Cucerdea 
Cheța 
Ludoțil 
M.-Bogata 
Iernutii 
Sânpaulil 
Mirașteu

6.38b
7.19, 
7.38ț 
6.20

OșorheluSimeria (Piski)-Petroșeni^ Petroșeni-Simeria(Piski)

Simeria 6.47
1

2.42 petroșeni 9.36 4 26
Streiu 7.40 3.25" anița 10.17 5.12
Hațegil 8.51 4.16iCrivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42 6.41
Cri vădi a 11.02 5Î5Ș Hațegil 12.23 "7.26
Banița 11.50 6.40|streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 7.12|Slmeria 1.51 8.50

Aradii—Tlmisora5 Tlmisora Aradu

Aradâ 6.05 Timișdra 6.25 5.-
Aradulu nou 6.33 6.19|Merczifalva 7.19 6.02
Nemeth-Sâgh 6.58 6.44Î Orczifalva 7.46 6.32
Vinga 7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02
Orczifalva 7.55 7.47|Nemeth-Sâgh 8.36 7.23
Merczifalva 8.14 8.08|Aradulti nou 9.11 8.01
limișora 9.12 9,02|d.radti 9.27 8.17

(■birișu Turda Turda—Ghirișft

Ghirișd
1

9.261 4.19 Turda 8.29 3.19
Turda ' 9.47 4.40 Ghiriși 8.50 3.40

Sighișora—Odorheiu Odorheiu—Sigliișora
Sighișora 6.05(|0dorheiu | 5.38
Odorheiu 9.45ISighi: ră

I
i

Reghinul-săs.

3.05 10.20
3.35 10.50
3.56 11.11
4.06 11.20
4.43 111.57
4.58 '12.12
5.21 12.36
5.40 12.55
6.- 4.58
7.56 7.—

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
6.13

Begliinulu s&sescâ- 
Osorlieiu-Cucerdea

Reghinul-săs. 8.35 8.-
<t | 10.20 9.49Oșorhelu <1 6.56 12.16 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulîi 7.40 12.58 11.02
Iernutii 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludo ști 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cncerdea 9.40 2.46 12.50

Simeria (Piski)-Tnied.

Simeria (Piski)
Cerna
Uniedâra

2.18
2.39
3.08

Uuied.-Simeria (Piski)

Unieddra “£36
Cerna 9.50

5] |S imeria 10.15
5 vu.


