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Se vede că tactica, ce-o urmă- 
resce oposiția maghiară din dietă 
în combaterea legii militare și a 
guvernului tiszaistu. a începută se 
tacă a se clătina șirurile maiori- 
tății, căci ministrulu-președinte 
Tisza a crezută de lipsă a face 
în conferența de Marți sera a par
tidei sale unele declarațiuni, cari 
dovedesc!!, că este îngrijată de vii- 
tbrea purtare a mameluciloru săi.

La o întrebare a deputatului 
Hegedus declară Tisza, că densulu 
nu va părăsi postulă seu, pe câtă 
timpă cei doi factori chiămați, co
rona și maioritatea, voru crede, 
că este datoria lui de aremânela 
postă în interesulă afaceriloră pu
blice.

Mai ânteiu este bătătoră la ochi 
că ministrulă-președinte Tisza, care 
la încheierea desbaterii generale 
a avută o maioritate de 126 vo
turi, află de lipsă a face acum a- 
semeni declarațiuni.

Vomă înțelege înse pe deplină 
pasulu acesta ală lui Tisza, decă 
vomă ave în vedere, că în cursulă 
desbaterii asupra legii militare, 
care se continuă, au deșertată mulțî 
din sînulă partidei sale, declarând 
că voră vota în contra §-lui 25. 
Chiar la conferența memorată au 
lipsită mulțî dintre căpeteniile ma- 
melucescl șl foile oposițiunale spun 
că și dintre cei de față au luată 
câțiva hotărîrea a părăsi partida 
guvernului.

Prin declararea sa memorată d-1 
Tisza a vrută se mai apeleze 
odată la sprijinulă maiorității și 
împrejurarea că cu acesta ocasiune 
pressa subvenționată de elu îi sare 
în ajutoră, admoniândă pe cei din 
ceta mamelucescă, ca se fiă cu 
tăria, sânge rece și cu pațiență, 
nu prea vorbesce pentru pretinsa 
„posițiune nesdruncinabilă“ a șe
fului cabinetului ungurescă.

Nu credemă, că acesta apărare 
a pressei subvenționate unguresc! 
și nemțescl va fi de bună augură 
pentru d-1 Tsza. Cu tote aceste șan
sele de isbendă încă suntă mai 
multă pe partea lui, însă oposi- 
țiunea i-o spune pe țață, că nu se 
va stempăra și va continua ata
curile ei si după primirea even
tuală a §-loru 24 și 25 ai legei 
militare. Apponyi cu ai săi spe- 
reză că în cele din urmă totuși 
le va succede a sparge rândurile 
maiorității.

Resistența acesta desperată, ce- 
o face oposiția din stânga cabine
tului Tisza, pote să dea nascere 
în cele din urmă unoră grave e- 
venimente interiăre. Caracteristică 
este și rămâne pentru momentulă 
de față, că puternicii cjilei au în
cepută a se teme ca nu cumva 
în ora decisiva să fiă părăsiți de 
o mare parte dintre credincioșii 
loră de pănă acuma.

Ministru - președinte Tisza tre- 
bue să suporte acum consecențele 
politicei sale rele și periculăse, 
veițendu-se în cele din urmă pă
răsită chiar și de omenii săi.

ZDIZsT
Proclamația regelui Milann.

Cu ocasiunea abdicării sale, Regele 
Milană a adresată cătră poporală ser- 
bescă o proclamatiă, în care dice că:

„Prin abdicare îndeplinesce o in- 
tențiune ce de multă o avea. Abdica 
tocmai în diua, în care acum șepte ani 
a obținută demnitatea de rege, și acum 
21 de ani s’a suită pe tronulă Serbiei. 
In anii cei dintâiu ai domniei sale a ur
mată o singură cale, potrivită a aduce 
împlinirea unuia din idealele naționale 
ale Serbiloră : independența. După trac- 
tatulă din Berlină, Serbia a avută ni- 
suința să fiă ună elementă de ordine și 
de liniște în peninsula balcanică. Ra
porturile esterne ale Serbiei suntă adl 
astfelă regulate, încâtă regele e con

vinsă, că țera va trage folosă din lu
crarea lui, o va continua și o va com
pleta. Domnirea lui a fostă caracteri- 
sată prin lupte violente interne și esterne 
în care a avută și succese și fiascurl. 
Pentru succese le mulțămesce Serbiloră, 
cari l'au sprijinită, fiindă a loră gloria, 
er răspunderea pentru nesuccese cade 
asupra lui. In aceste lupte ’șl-a storsă 
puterile. Două periode ale domnirei lui 
suntă terminate: una se caracteriseză 
prin câștigurile din afară, alta prin ma
rea reformă constituțională. Pentru noua 
eră ce se ivesce, nu se simte destulă de 
tare a satisface cerințeloră ei. Dela par
tidele politice, care pote n’au putută să 
înțelegă și se aprețieze nisuințele lui, se 
ceră adl dovedi de patriotismă și de 
prudență de stată. Decă am greșită 
față de curente politice interne, și am 
ofensată pe unii, atunci Dumnezeu să 
îmi ierte greșela; pe aceia, cari au gre
șită față cu mine, îi ertă. Voiu lucra 
după putintă într’acolo, ca fiulă meu să 
devină ună bună domnitoră și eu voiu 
fi celă dinteiu și mai credinciosă supusă 
ală regelui Alexandru I“. Apeleză apoi 
la Șerbi să fiă credincioși regelui și să-lă 
iubescă. Are încredere că regenții ca 
patrioți cu esperiență și bărbați de stată 
prudenți voră fi credincioși regelui Ale
xandru I și’șl voră pune totă puterea, 
ca înăuntru să ducă țera spre progresă, 
și voră continua o astfelă de politică 
eternă, care va întemeia pacea înăuntru, 
liniștea în peninsula balcanică.

Proclamația regențiloru șerbi.

Regenții spună în proclam ațiă, că 
regelui Milan are a se mulțămi, că Serbia 
a devenită din stată vasală regată inde
pendentă , granițele țării s’au lărgită, 
Serbia a devenită stată modernă euro- 
penă. A avută și nesuccese regele, 
pentru că ele suntă împreunate cu sor
tea celoră chemați a resolva cele mai 
grele probleme de stată, der istoriculă 
nepărtinitoră va trebui să mărturisescă. 
că regele Milan are dreptă la recunos- 
cinya Serbiei. Noulă rege Alexandru I, 
ală cincelea din dinastia ObrenovicI, 

s’a suită pe tronă să continue misiunea 
ce a încredințat’o Provedința dinastiei 
naționale ObrenovicI. Fiindă minorenă 
regele, esercitarea puterii regescl pănă 
la maiorenitatea regelui Alexandru a în
credințat’o regele Milan la trei regenți. 
Aceștia voră păstra neatinsă tînărului 
rege tronulă, deciși fiindă a trece peste 
orice pedecl, și conteză pe sprijinulă 
națiunei întregi, căci ea are problema 
a’șl educa însăși pe tînărulă ei domni
toră. Acesta va sci să se însuflețescă 
pentru idealurile națiunei. De adl îna
inte regenții nu se voră mai ține de 
nici o partidă politică, voindă a’șl îm
plini datorințele fără prejudiții de partidă. 
Der în aceeași măsură ceremă ca toți 
și fiecare să respecte deopotrivă legile 
fundamentale esistente ale statului. Re
genții suntă convinși, că Serbii îi voră 
urma pe calea desvoltării paclnice și de 
ordine. Vomă purta grije să întrețină 
bune raporturi în afară și să respecte 
tractatele internaționale. Era cea nouă 
cere lucrare seriosă și cruțare. Serbia 
va rămâne în rendulă celorlalte popore 
balcanice ună elementă ală păcii și ală 
ordinei. Apeleză la Șerbi să se grupeze 
împrejurulă gloriosului tronă ală dinas
tiei ObrenovicI, ca să potă preda tînă
rului rege, când va sosi diua, o Serbiă 
mulțămită, fericită și progresată.

SinodulA bulgarii și gurernuld.

Precum se comunică din Sofia că
tră „Pol. CorrA, cabinetulă Stambulov 
face aternătore înlăturarea conflictului, 
născută între guvernă și între sinodă, 
de împlinirea următoreloră trei condiți- 
unl: 1) Metropoliții să se scuse într’o 
adresă cătră guvernă pentru incidentele 
ce au pricinuită disolvarea sinodului. 2) 
Capii bisericescl bulgari să dea espre- 
siune într’o adresă cătră prințulă Ferdi
nand simțăminteloră de lealitate și fide
litate, ce le nutrescă pentru eapulă su
premă ală statului, alesă de națiune. 3) 
Episcopii țării printr’o pastorală cătră 
întregă clerulă principatului să-lă oblige 
pe acesta la ascultare și supunere cătră 
guvernulă legală și cătră legile esistente.

FOILETONULt) „GAZ. TRANSA

Venițl ca se’șl petreci
(lupă

Huțene C'Iinvette.

(Domnulă și Domna Duflost ședă în lo- 
gea primă din față):

Domna : Etă o bietă singură dată, 
că ai consimțită să’ml procuri o plăcere, 
și mă miră, domnule Duflost, că ai avută 
așa de puțină grijă de a’ml face tăte 
bine și spre mulțămire. Ună bărbată 
g lantă ar fi căutată locuri mai confor
tabile; der mi-se pare, că D-ta ai cfisQ : 
„Și acesta e destulă de bună pentru ea!d

Domnulă (uimită): Der dragă, avem 
logea primă din față; fiă-care fauteuil 
mă costă 8 franci și îuzadară așă fi cău
tată să găsescă acele locuri mai confor
tabile, de cari vorbescl tu; deorece nici 
prin minte nu-mi pote trece, că faci alu- 
siune la logea presidentului Republicei.

Domna îatinsă) : Cum! D-ta nu 
poți crede, că așă face alusiune la lo
gea presidentului ? — După părerea
D-tale așă rămni la ea ??? —■ Ah! îmi 
pare tare rău că m’ai adusă în teatru, 
pentru ca se-ml faci astfelă de com
plimente.

Domnulă: Nu, nu! — eu răspundă nu
mai la imputarea ta că am negligeată 
să’țl procură ună locă, unde să te afli 
bine și să nu-țl strici sănătatea. M’am 
presentată la cassă și am întrebată : 
Câtă costă locurile prime? Mi-s’a răs
punsă: 16 franci.... pe cari i-am plătită 
iute și de grabă; de ml-ar fi cerută chiar 
și 50, și fericirea, de a’țl pute procura 
o plăcere,m’ar fi făcută să’i dau cu aceeași 
bucuriă.

Domna: Va să dică ai prăpădită 16 
franci, fără măcară să te asiguri, ce lo
curi ai luată.... așa că, decă la sosirea 
nostră ne-ar fi deschisă fundulă unui 
parsechiu dicendă: „Poftiți, locurile vă 
suntă acolo, pe polița a doua“, n’ai fi 
făcută D-ta nici o reclamațiune.

Domnulă: Ah! Tu mergi prea de
parte; este forte evidentă doră, că unu 
locă angajată la teatru în fața scenei 
nu este într’ună parsechiu, mintea săuă- 
tdsă nl-o spune acesta.

Domna : ’Ți mulțumescă pentru acest 
ală doilea complimentă ! Cu vorbele 
D-tale: „Mintea sănătosă ni-o spune11, 
nu i-se pote spune mai bine unei femei 
decâtă, că ea este nebună. Se vede, că 
cei 16 franci dațl pe locuri țl-au sânge

rată inima, și acum mi-i scoți pe nașă, 
— ca și cum ar fi vina mea, decă altulă 
țl-a aruncată bilete pentru astfelă de 
locuri!

Domnulă: Nu ml-a aruncată nimică, 
am alesă eu îusu’ml numerii pe planulă 
ce se afla în biroulă de locațiune.

Domna: Va să cjică, ai dată banii 
fără a cere măcară să vetjl locurile,pen
tru a te asigura decă scaunele erau său 
nu moi.

Domnulă : Nu esistă nicăirl obiceiulă 
a pretinde să pipăi scaunele.

Domna: De ce nu ? Ore nu se pi- 
păe puii, când îi cumperi? Totă astfel 
trebue să fiă și cu locurile.

Domnulă: Șl-apoi, diua domnesce în 
sală cea mai adencă întunecime.

Domna: Atunol cereai ună felinară.1) 
Domnulu: Oh!
Domna: Ce „ohu? — Pare că așă 

fi cerută ună munte; doră nu mă vei 
face să credă, că într’ună orașă ca Pa- 
risulă nu se pote găsi ună felinară. — Der 
pe galanteria dtale cea mai mică opintire o 
costă prea multă puțină și îți pasă, decă o 
bietă creatură — a cărei fericire și să

nătate țl-au fostă credințate de lege — 
capătă junghiu și rămâne strîmbăpeună 
scaună mai tare decâtă petra.

Domnulă (cu grăbire): Vrei să spun 
îngrijitorei să-ți aducă o perină?

Domna (cu disgustă): Ah ! o perină, 
care a servită la totă lumea! nu-i așa? 
— Deca a ajunsă așa departe, de ce să 
nu o întrebi decă nu cumva are din în
tâmplare ună buchetă vechiu, forte us
cată și uitată, care s’a tîrăită vre-o 8 
dile în colțulă vre-unei logl ?

Domnulă (galantă): Tu scii, scumpa mea, 
că decă dorescl flori, mă ducă la mo
menta....

Domna: Decă te-ar preocupa câtuși 
de puțină sănătatea mea, ai sci că par- 
fumurile îmi facă rău.

Domnulă: Ertă-mă, îmi uitasemă.
Domna: Nu trebuia să-mi mai spui, 

ca să fiu convinsă. Căci, de când sun- 
temă aci, ună bărbată numai puțină 
prevenitoră, care ar fi mirosită câtă de 
multă învenineză aerulă vecina nostră 
cu „patchouli11,'2) care’ml leșina inima, 
s’ar fi grăbită se deschidă ușa.

Domnulă : Draga mea, așă face-o
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SCI1WLE DILEL «
Consistoriului plenarii din Caransebeș!!, 

ținută la 25 Februarie, precum scrie 
„Foia Diecesană", i-s’a comunicata, că 
după adormitulă episcopii nu s’a aflată 
testamentă. S’au constatată în acestă 
ședință mandatele vacante de deputațl 
la sinodulă eparchială și s’au luată dis- 
posițiunl pentru întregirea loră. La pro
vocarea înaltă Presfiuției Sale Mitropo
litului Mironă Romanulă i-s’a predată 
statulă autenticat.ă ală întregă persona
lului aplicată la consistoriulu diecesană, 
împreună cu regulamentulă provisoriu 
ală afaceriloră interne consistoriale. Cu 
privire la terminulă convocărei sinodului 
eparchială estraordinară pentru alegerea 
noului episcopă, proiectând ă Escelenția 
Sa părintele metropolită Dumineca a 5-a 
a paresemiloru, adecă 26 Martie (7 Aprile'i 
a. c., Consistoriulă s’a învoită la acestă 
termină, decă Escelenția Sa, care voesce 
a conduce în personă sinodulă eparchială 
electorală, află acestă termină mai prac
ticabilă. — Totă numita foiă scrie, că 
răposarea episcopului diecesană Ioană 
Popasu a adus’o la cunoscința camerei 
magnațiloră unguri președintele ei, cus
todele coronei, Iosifă Szlâvy, în ședința 
ținută în 6 Martie n. a. c. prin urmă- 
torele cuvinte: „Defunctulă a servită 
mai multă decâtă o jumătate de seculă 
bisericei sale. Meritele lui câștigate prin 
înființarea de școle, prin ridicarea cultu- 
rei spirituale a preoțimei subalterne și 
ameliorarea stărei ei materiale îi voră 
conserva pentru totdeuna memoria cu 
gratitudine la credincioșii lui". Casa 
magnațiloră esprimă ca decisă la pro- 
tocolă condolența sa pentru încetarea 
din vieță a acestui prelată.

★ * ♦
Nuele pusei cu repetiția „Mannlicher" 

au sosită deja pentru fiă-care regimentă 
din corpulă ală 12-lea de armată din 
Ardeală și s’au și începută esercițiile cu 
ele. Reserviștii voră fi convocațl pro
babilă la începutulă lui Aprilie la eser- 
cițiu de 7 dile pentru a-șl însuși des- 
teritatea necesară în mănuarea nouei 
pusei.

* * *
Apele minerale din România. Direcți

unea școlei naționale de mine din Pa- 
risă a convenită a primi să esamineze 
în laboratorele sale probele de ape mi
nerale dela CălimănescI, Govora, Căciu- 
lata, Bivolari, etc. D-lă Carnot, direc- 
torulă numitei scole și frate ală preșe
dintelui republicei francese, deși este 
cu desăvârșire interdisă orl-ce esaminare 
de ape străine, a făcut’o însă acesta în 
vederea simpatiiloră dintre ambele na
țiuni și ca concesiune pentru numărulă 
celă mare de tineri, cari se instruescă 

la scolele francese, scrie „Telegrafulă 
Română“ din Bucurescl.

* sj:
Despoiarea poporului. Din Gaiulă- 

mică zelosulă parochă Zacharie Lațlco 
scrisese „Luminătorului" din nou și în- 
tr’ună tonă tare îngrijată și amărîtă 
pentru primejdia ce amenință averile 
mai multoră parocliienî ai săi din partea 
statului pentru restanțele de dare nelim- 
pedite și încurcate. D-sa dice, că e de 
lipsă ca totă inteligența și fruntașii po
porului din acelă tracta să țină câtă 
mai curândă o conferință, în care să se 
sfătuiescă asupra îndreptării sorții și a 
stării poporului lovită greu din tote 
părțile. Forte de lipsă este să se facă 
cu energiă toți pașii pela forurile res
pective competente cari suntă în rândulă 
înteiu în stare să ajute, pentru-că po- 
porulu nu pbte fi lăsată pradă. — Făcut’a 
ceva inteligența din acelă tracta în astă 
privință ?

** «
Dragoste săsescă. Cetimă în „Tele

grafulă română" din Sibiiu: „Ună co
respondentă de ală nostru din Sasă- 
Sebeșu ne comunică într’o corespon
dență mai lungă, că în giurulă Sebeșului 
s’a lățită absurda faimă, că ună preotă 
română, voindă să sparie pe ună omă, 
care afirmative ar fi aflată o comoră cu 
bani, spre acestă scopă s’a îmbrăcată 
cu o piele de tapă, și acum pielea de 
țapă s’a lipită de t.rupulă său. O absur
ditate ne mai audită; der frații noștri 
Sași, cu bunăvoința, cu care ne suntă, 
n’au întrelăsată a eternisa acestă absur
ditate într’o poesiă și mai absurdă, ce 
ni-se comunică și nouă, și care s’a îm
părțită la lume și țeră. Ne mărginimă 
de astădată a constata acestă faptă plină 
de dragoste frățescă ală conlocuitoriloră 
sasi, căci audimă, că poliția, conscie de 
chemarea sa, urmăresce faptulă, și la 
timpul ă său vomă comunica și resulta- 
tulă cercetăriloră".

★ * *
Distincțiune. Maj. Sa Monarchulă a 

numită pe generalulă și comandantulă 
brigadei de infant. 59, Teodoră Seracină, 
cavaleră ală ordinului imperială Leopol- 
dină, în conformitate cu statutele acelui 
ordină.

* * *
Deputății in dieta Bucovinei în locuia 

răposatului Dr. Grigorcea din a doua 
curiă a marei proprietăți s’a alesă una
nimă Dr. Stefanovicl. Unanimitatea a 
provenită de acolo, dice „N. fr. Presse", 
că Românii au respectată imposanta pu
tere a partidei compromisului ce s’a do
vedită la alegerea pentru parlamentulă 
austriacă și au primită pe candidatulă 
propusă de acestă partidă. Alesulă a- 
parține partidei autonomiste neromâne. 

S’a luată în perspectivă, printr’ună co- 
mitetă comună, deja de acum pentru 
viitorele alegeri politice o procedere u- 
nită a ambeloră fracțiuni autonomiste 
ale marei poprietățl bucovinene.

*
Esamenu de cualificațiune preoțescii. 

După cum e informată „Telegr. rom." 
din Sibiiu, pentru depunerea esamenului 
de cualificațiune preoțescă la terminulă 
din 25 Februarie s’au insinuată cu totulă 
10 clerici absoluțl, cari toți au depusă 
esamenulă cu succesă bună.

Din dieta nnjrurescă.
In ședința dela 9 Martie se ridică 

să vorbescă dep. Karol Pot tos. Atunci 
contele Gabr. Karolyi striga: „Să aducă 
pe acusatulă înainte!" îuțelegendu-se 
ministru - președinte. Când apăru mai 
târdiu acesta în sală, baronă Kaas, 
care vorbesce forte bine nemțesce, pre- 
făcendu-se că nu scie de locă limba ar
matei, striga în gura mare nemțesce: 
„Das Minister-President kommt!" Opo- 
siția începu să strige „Hoch!“ er maio- 
ritatea „eljen". Apoi Eotvbs istorisi, că 
la Sadova soldații unguri au aruncată ar
mele dinaintea inimicului. Atunci răsuna 
strigătulă: „Asta o voră face și in vii
torii.^ Er din altă parte se audi stri
gătulă, că e indiferentă, decă limba ar
matei e cea germană ori cea rusescă. 
Eotvos dice că dreptulă publică ungu- 
gurescă nu recunosce drepturi reservate 
coronei; e în contra legii că locurile de 
coloneii la regimente ungare se dau la 
Neungurl. Vrendă vorbitorulă să spună 
că membri dinastiei au mai multă cul
tură militară, președintele îlă întrerupe, 
aducendă ca esemplu pe prințulă de co
ronă Rudolfă, care nu s’a ocupată nu
mai cu afaceri militare, ci a edată și 
ună opă ungurescă, lucrândă însuși la 
elă. Eotvbs a încheiată respingând ă 
legea.

In ședința dela 11 Martie Asboth 
dise cu privire la vorbele lui Ebtvos 
despre Sadova, că speră, cumcă în ar
mată nu va fi nici ună singură soldată 
lașă, trădătoră, care să arunce arma di
naintea inimicului.

Contele Carolă Pongracz respinge 
cu indignare afirmarea lui Eotvbs, cumcă 
corpuri de trupe ungurescl s’ar fi făcută 
vinovate de lașitate ori de infidelitate. 
Armata austriacă s’a susținută victoriosă 
dela 5 ore diminâța pănă la 11 ore din 
di, când decise lupta sosirea prințului 
de ccronă prusiană. Intre prisonierl se 
aflau soldați de tote naționalitățile, prin 
urmare și Unguri. Afirmarea că ar fi 
fostă Unguri, cari și-ar fi aruncată ar
mele, e neadevără. Cu privire la stri
gătulă, că tinerii unguri voră arunca și 

în viitoră armele, vorbitorulă dise : Dum
nedeu să erte totă, numai înalta tră- 
daro nu.

Nicolau Perczcl dise că acestă apos
trofă e lipsită de tactă. Elă e în con
tra legii.

Hodossy cere să nu fiă obligătdre 
depunerea esamenului de oficeră și să se 
ia în lege, că cetățenii statului ungară 
potă depune esamenulă în limba ungu
rescă. Dice că în privința lirobei arma
tei legislațiunea ungurescă are dreptulă 
să creeze o lege. Nu esistă nici uuă 
dreptu ală coronei, asupra căruia să nu 
se estindă cerculă de activitate ală le- 
gislațiunei și influința acesteia. Oposiția 
încuviințeză orl-ce mijlbce pentru întă
rirea armatei, der nu cu prețulă dreptu- 
riloră constituționale și a individualității 
naționale.

Ilctessy din stânga estremă dise> că 
elă se rogă lui Dumnedeu, ca în dina 
votării legii se se derime edificiulu parla
mentului și se ’ mormenteze sub ruinele sale 
pe representanți.

Pieședintele observa, că Dumnedeu 
nu va da partidei vorbitorului ajutorulă 
dorită.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Clușiu, 13 Martie 1889.

Făcendu-vă cuuoscută conclusulă 
luată de inteligența română din Clușiu, 
adecă: aratigearea de serate literare totă 
la 2 săptămâni, Vă comunică totodată 
că începutulă s’a făcută deja. In 9 Mar
tie Sâmbătă s’a ținută prima „serată li
terară" în localitatea casinei române în 
favorulă proiectatei reuniuni a femeiloră 
române din locă și giură, cu sucursulă 
tineretului universitară și în fața unui 
publică forte numerosă, așa încâtă loca
litățile casinei, dealtmintrelea destulă de 
spațiose, s’au adeverită de prea mici pen
tru astfelă de ocasiunl. Programa a fost 
următorea:

1. „Cuvântă de deschidere" rostită 
de presid. cas. Rev. d-nu Gavrilă Popă. 
Cu cunoscuta-i elocință a accentuată în- 
sămnătatea astorfelă de serate literare. 
2. „Stelele", romanță, cântecă solo, aria 
de A. Flechtenmacher, esecutată de d-lă 
Ales. Bohețel jur., acompaniată în duet 
pe violiuă de d-nii : Ioană Popă st. phi- 
losoph. și Simeonă Tamașu st. jur. 3. 
„O privire peste CarpațI", poesiă de A. 
Mureșiauu, deci, de d-lu Gavrilă Buzura 
st. jur. 4. „Mama Anghelușa", cântecă 
comică, de V. Alexandri, predată de d-1 
Floriană Munteană st. jur. 5. „Olulă 
spart" narațiune comică după E. Zschokke 
de d-lă Valeriu Abni st. med. 6. „Cân
tece populare" esecutate pe violină de 
d-lă Simeonă Tamașiu. 7. „Cuvântă de 
închidere" prin Rev. d-nă Gav. Popă.

cu plăcere, der piesa a începută, ar tre
bui să conturbă totă lumea....

Domnă: Așa da, îți cade greu să 
conturbi pe străini, pentru a procura 
puțina ușurare mamei legitime a copii- 
loră D-tale.

Domnulu : Și apoi credă, că aceea 
ar produce ună curentă de aeră care ar 
strica și fiă-care s’ar grăbi să o închicjă.

Domna: Va să dică eu trebue să 
cadă asfixiată, pentru că nenorocirea 
m’a pusă lângă o vecină..... puțină
prospătă ?

Domnului: Tăcere! de te-a audi!
Domna: Ei da, o repetă , puțină 

prbspătă.
Dmnnulu: Pst, pst!
Domna: Decă ea ar fi prospătă, a- 

vere-ar trebuință să se împrosce de 
mirosuri? Răspunde-ml!

Dmnnulu : Nu sciu nimicu.
Domna: D-ta n’ai nici măcar atâta 

minte ca Toinetta, bucătăresa nostră.
Domnulu: Forte mulțămescă !
Domna: La naiba! Ce face ea vera, 

când din causa căldurii se îndoesce că 
pescele e prospătă? Ea ni-lă face ca în 
provincii.... cu ustunoiu.... ună mirosă 
alungă pe celalaltă; cuiu cu cu l. ; 

scbte afară. — VedI așa deră, că nu 
fără causă se îmbalsameză acestă domnă 
cu mirosuri.

Domnulu: Nu cumva vrei să dicl, 
că și ea este ca în provincii?

Domna: Aceea așă prefera-o cu multă 
mai bine; aiulă produce mai puțină du
rere de capă decâtă patchouli.

Domnulu: Da, der patchouli este ună 
parfumă primită în tote salbnele.

Domna: Salbnele suntă cu atâtă mai 
de plânsu. Ah! acum înțelegă de ce 
bărbatulă acelei femei trage tăbacă pe 
nașă și încă câte ună pumnă întregă; 
căci acela trebue să’i fie bărbatulă, a- 
cela înaltă, uscată, care șede acolo cu 
gura căscată și cu mânile întinse.

Domnulu : Elă face ceea ce ar trebui 
să facemă și noi; ascultă cu atențiune 
piesa.

Domna: Țl-ai găsit’o, ce mai piesă 
plăcută! nu înțelegu nici o bobă din ea.

Domnulu: Decă ai fi atentă numai 
puțină.... în locă să totă spui atâtea.

Domna: Atunci trebue să stau cu 
gura închisă, fără a cjice o vorbă 
măcară ?

Domnulu: Nu vreu să dică aceea... 
der este obiceiulă, ca îndată ce s’a ri

dicată cortina, totă lumea să asculte la 
actori.... aceea ajută multă la înțelegerea 
intrigei, după cum mi-s’a spusă.

Domna : Intriga D-tale este tare fru- 
mosă! O contesă, care primesce pe pri- 
mulă venită.... Ei! bine! uite-i că se 
pună să cânte, pe când ea îlă reconduce.

Domnulu: Acesta este o așa numită 
„Eșire."

Domna : Va să dică în orașă este 
obiceiulă de a cânta ori de câte ori 
cineva trece dintr'o odaiă într’alta? — 
Și ei au disă la începută, că în etagiulă 
de desuptă locuesce ună notară.... Ei
bine! acela trebue, că are o cancelaria 
tare liniștită, decă contesa începe să 
cânte ori de câte ori reconduce ună visi- 
tătoră! Numai de-ar face și servitorii săi 
asemenea, acesta trebue să bucure multă 
pe notară.... are paciență mare, bie-
tulă omă.

Domnulu: De altcum acesta este o 
piesă tare ascultată.

Ddmna: Ah! lasă-mă! tare obser
vată ; preste totă au uși cu două aripi 
și ori de câte ori intră seu esă, deschidă 
ambele aripi. In orașă este obiceiulă 
de a intra totdeuna deschidendă amân
două aripele, da? Va să 4ică ei scotă 

încuietorea totă mereu când intră seu 
esă? Și încai de-ar închide celă puțină 
ușa.... der nu... o lasă deschisă după ei... 
ea se închide de sine.

Domnulu: Se presupune, că de cea
laltă parte e ună lacheu, care îngrijesce 
de acesta.

Domna: Va să dică în odaia de dur- 
mită a contesei era ună lacheu, când 
ea a intrată deschiclendă amândouă a- 
ripile.... și ea anunțase, că merge să se 
îmbrace.... Frumosă contesă, forte mul
țămescă ! Decă acâsta e ceea ce se dice 
„marile maniere" ale secolului lui Lu- 
dovică ală XIV, atunci sunt mândră, că 
sunt numai o burgesă. — Și pentru a’țl 
arăta acesta îți ceră 16 franci!

Domnulu: Tu ești severă.
Ddmna: Ba de locă; der deorece 

teatrulă e o scolă a moravuriloră, nu 
voescă să se strige în odaia unui no
tară, nici ca o contesă să se închidă în 
odaiă cu ună lacheu. — Ei, mai etă 
unulă, care începe să danțeze acum!!!

Domnulu: N’ai audită, că a disă: 
„Să profitămă de absența contesei, pen
tru a repeta pasulă, ce trebue să-lă 
danțeză de seră cu dânsa." De aceea 
danțeză.
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Tote punctele au fostă esecutate cu 
multă precisiune și considerând^, că tim- 
pulă pentru pregătire a fostă relativă 
fbrte scurtă, n'avemă decâtă să ne es- 
primămă felicitările nostre bravei inte
ligențe din Clușiu, câtă și tineretului pen
tru viulă interesă ce l’a dovedită și cu 
acestă ocasiune față de o întreprindere 
atâtă de salutară.

Pe 23 Febr., conformă conclusului, e 
proiectată o altă serată, insinuările s’au 
fhcută deja in numără atâtă de mare, 
încâtă comitetulă esecutivă va fi nece
sitată a lăsa unele din ele pentru altă 
ocasiune. Cu bucuriă trebue să consta- 
teză, că și domnișorele voră să debuteze. 
Er pe PascI se facă pregătiri pentru de 
a da o representațiune teatrală, firesce 
împreunată cu o serată literară.

Venitulă curată ală seratei literare 
din 9/IU a fostă aprope 25 fi.; e de în
semnată că prețulă de intrare a fostă 
numai 10 cr de personă firesce, supra- 
solvirile au fostă numerose.

Programa seratei literare ce se va 
ține în 23 III încă o voiu comunica în- 
nainte ori după ținerea seratei. G.

Literatură.
George Lazaru. revistă pentru edu- 

cațiuneși instrulțiune,apareîn Bârlad odată 
pe lună și costă 3 fi. pe ană. Directoră S. M. 
Halița. Comitetulă da Redacțiune: G. 
Constantinescu, Gh. Ghibănescu, Gavr. 
Onișoră, V. G. Diaconescu. — Nr. 11 
de pe Februarie conține : Instrucțiuni re
lative la construcțiunea localeloră de 
scolă (urmare), de Spiru C. Haretă ; Ro- 
lulă sciințeloră în educațiune (fine), de 
V. Simionovă; Gândului (poesiă), de C. 
Hamangiu; Căușele venirei Greciloră în 
țările române, de G. Constantinescu 
Rîm.; Originea alfabetului cirilică, de Gh. 
Ghibănescu ; Buletină pedagogică și Bi
bliografia.

Economia Națională, revista intereselor 
economice române, apare în BucurescI 
sub direcția d-lui Petre S. Aurelianu, 
membru ală Academiei. Abonamentulă 
pentru stăinătate 30 lei pe ană, 18 lei pe 
*/2 ană. Sumarulă N-rului 8 dela 27 
Februarie: Arendatorii, cari esploateză 
moșiile prin părtășie seu meteiagiu; Ob- 
servațiunl asupra învoieleloră agricole; 
Congresulu internațională de agricultură 
la Parisu în 1889, îmbunătățiri agricole 
în Transilvania; Otrăvirea animaleloră 
prin maculă sălbatică ; Tablou de obser- 
vațiunl meteorologice ; Situațiunea sumară 
a Băncei Naționale.

Mulțămită publică.'1')

Domna: Și notarulă de desuptă? a- 
tuncl nu se mai gândescă la elă. Tre
bue că plătesce tare puțină chiriă, de 
rămâne într’o astfelă de casă! Ore nu 
se va sui susă la ei ?

Domnulu: Mă întrebi prea multă.
Domna : Oh! Dumnedeule! câtă ședă 

de rău... sunt sigură, că cineva mergea 
mai bine la eșafodă odinioră. Nu înțe- 
legă pe poliția, care a dovedită atâta 
interesă pentru vițeii, ce suntă duși la 
abatoriu, ori nu se preocupă de locă de 
privitorii unui teatru. Decă vreodată ar 
voi cineva să trecă prin vamă acestă 
bancă, vameșulă și-ar rupe sonda... Pof- 
timă, cei cu acela care intră la contesa 
ca în țera lui cremene??

Domnulu : A spusă tocmai acum, că 
n’a găsită pe nimeni în antișambră, ca 
să’lă anunțe.

Domna : Atunci, cine a închisă ușa, 
pe care și elă o deschisese dândă aripile 
îndărătă. deorece faimosulă lacheu nu 
era acolo ?.... Ah! etă o contesă, care 
este într’adevără cu ușile închise când 
se îmbracă... Ar face totă atâtă de bine 
să se ducă să se îmbrace pe strada 
„Operei11.... Me întrebă, cum nu-i vine
nou venitului idea să intre în odaia de

Maiestatea Sa cesaro-regescă apos
tolică s’a îndurată a aplacida prea gra-

*) Și celelalte foi naționale suntă rugate 
a reproduce acesta mulțămită publică. 

țiosă din Casseta Sa privată suma de 
80 fi. v. a. pentru restaurarea bisericei 
greco-catolice din Corna, în protopopia- 
tulă Roșiei-montane.

Acestă dară prea grațiosă primin- 
du-lă curatoratulu amintitei biserici pe 
calea Veneratului Ordinariată Metropo
litană de Alba-Iulia în 24 Februarie a. 
c., se simte moralminte obligată a chita 
acestă dară maiestatică și pe acestă cale 
și pe lângă esprimarea celei mai căldu- 
rose mulțămite în numele nostru și ală 
credincioșii oră gr. cat. din parochia Cor- 
nei, dorindă din adenculă iuimiloră nos- 
tre vieță îndelungată Maiestății Sale 
Cesaro-regescI apostolice împreună cu 
Augusta-i consortă și poftindă ca preste 
adânca rană causată Maiestățiloră Loră 
prin prea timpuria și neașteptata morte 
a scumpului fiu, a Alteței Sale Princi
pelui de coronă și archiducelui Rudolfă 
Provedința divină să-și reverse ceres- 
culă său balsamă alinătoră și să potă 
domni cu Sceptrulă dreptății și ală păcii 
încă mulțl ani fericiți spre mulțămirea 
poporeloră și spre înfrumsețarea biseri- 
ciloră, scoleloră și a altoră instituțiunl 
pie și de interesă publică !

Corna, 5 Martie 1889.
cu profundă lealitate:

Georgia Hlogoșiu Tomutia GerasimS, 
adm. paroch. gr cat. primară curatoră.

Sumuțu Nicolae, 
vice-curatoru.

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

Parisu, 15 Martie. Senatulă și 
Camera a liotărîtu într'o ședință 
furtunosă estradarea deputațilorfl 
Naquet, Laguerre, Laisant și Tur- 
quet. Guvernulu a ordonată cer
cetare la conducetorii ligei patri
otice în provincia.

Belgradu, 15 Martie. Agitați
unea pentru întdrcerea reginei Na
talia cresce mereu.

Mulțămită publică.
Corpulu didactică ală scolei grăni- 

țeresel din Lisa a aranjată în 19 Ianu
arie a. c. o „Producțiune literară11 cu 
următorulă programă: 1) Cuvântă oca- 
sională de deschidere, de învățăto 
rulă diriginte Gavrilă Popă. 2) „Pe pă- 
mentulă Turcului/ poesiă de G. Coșbuc, 
declamată de învățătorulă secund. Eusi- 
chiu Stanislavă. 3) „Transilvania11 melo
dia, esecutată unisonă de băeții școlari. 
4) Seraculă înavuțită11 fabulă de Sionă, 
declamată de ună elevă. 5) „Dialogă“ 
între băeții școlari. Liceputulă a fostă 
la 6 ore săra. După producțiune a ur
mată „petrecere socială cu jocă“. Veni
tulă a fostă destinată în favorulă fondu
lui școlastică locală.

In ce privesce resultatulă materială 
ală acestei producțiunl și petreceri a 
fostă — încâtă numai s’a putută aștepta 
— pe deplină mulțămitoră.

Supra-solvirI au incursă dela domnii: 
Georgiu Poparadă, notară cerc. în V.- 
Recea 1 fi., Dănilă Șerbană, not. cerc, 
în Voila 1 fi., Michailă Poparadă, căpi- 

tană ces. reg. în pens. în Pojorta 50 cr., 
Valeriu Comșia, preoții gr.-catb. în Co- 
păcelă 60 cr.. Simeonă Ganea. practicant 
not. în Lisa 30 cr., Sofroniu Prună, înv. 
dirig. și Ioană Popă, învăț, secund. în 
V.-Recea câte 10 cr. Nicolau Ludn, înv. 
în Becleană 10 cr. Ioachimă Băcilă, not. 
cerc. în Becleană 20 cr., domna Caro
lina Kravak din Făgărașă 50 cr. Hoeh
mann not. în Breaza 50 cr: și Bernardt 
Sweitzer, comers. în Pojorta 1 fi. v. a. 
Suma 5 fi. 90 cr. v. a.

Primescă on. domni suprasolvențl 
în specială, și în generală toți partici- 
panții, cari au contribuită cu denariulă 
loră cu acestă ocasiune în favorulă fon
dului scolastică, mulțămită nostră adâncă 
dorindu-le rehabilitarea aceloră spese pe 
altă cale.

Venitulă întregă a fostă de 23 fi. 
40 cr., din cari subtrăgendu-se spesele 
cu 12 fi. 52 cr. rămâne ună venită cu
rată de 10 fi, 88 cr. v. a.

Gavrilă Popu, 
învățăt. dirigentă.

DIVERSE.
Arestare. In Berlină a făcută mare 

sensațiune arestarea fără de veste a mă
iestrului de esercițiu ală principelui de 
coronă germană. Motivele suntă încă 
necunoscute.

0 căsătoria care costă 52 milione. 
Căsătoria împăratului Chinei costă 52 
milione de lei. Se pare, că tesauraria- 
tulă imperială, neputendă aduna acestă 
sumă, cu totă apelulă adresată vice-re- 
giloră, s’a luată hotărîrea de a se adresa 
la ună sindicatu de bancheri englesl, care 
ll-au dată cu împrumutare trei-cjecl mi
lione de lei.

Câtă de greu se fiă ună omii? Ce- 
lebrulă antropologă fraucesă, Dr. Broca, 
e autorulă și editorulă unei scrieri des
pre mărimea și greutatea, ce să o aibă 
omulă. După vederile sale trebue să 
aibă ațâța klgraml în greutate, câți cen
timetri măsoră în înălțime, abstrăgendă 
ună metru. Ună omu așa-deră care e 
înaltă de 1 metru 83 cm. trebue să cum- 
pănescă 83 klgr.

Unu telegrafQ de luminii (Photolog) 
fu inventată de ună Rusă cu numele Pet- 
nicov. Scopulă acestui telegrafă e a da 
signale noptea și astfelă ca să se vadă 
numai pe anumite linii. încercările ce 
s’au făcută în apropiere de Kronstadt 
(Rusia) au constatată, că noua desco e- 
rire pote percurge 38 kilometre; se crede 
de mare folosă acestă descoperire în timpă 
de răsboiu.

Rectificare. In numărulă de erl ală 
foiei nostre, la răspunsulu dată de d-lă 
A. Nicoară, este a se ceti în șirulă ală 
43 din urmă: precauta, în locă de „pre- 
batău, er în șirulă 22 din urmă: a-lu di- 
misiona, în locă de „a dimisiona“.

,.Wiener mode" de astă-dată în Nr.
11 tracteză absolută numai de copii, 
atâtă în partea modei, câtă și în părțile 
literare. Partea modei ne oferă o bo
gată colecția de pălării, paltone, rochițe, 
cămăsuțe atâtă pentru băețl, câtă și 
pentru fetițe de etate diferită și tote 
celelalte ce aparțină trusoului loră; nici 
toiletele de păpuși nu fură uitate, ba 
chiar și rubrica pentru lucruri de mână 
e pentru copii împărțită. Ca decorațiune 
acestă numără e presărată cu o mulțime 
de drăgălașe silhuete. In suplementulă 
literară găsimu o bună poveste intitulată 
„Der Gluckspilz11 de A. Mertz, o poesiă: 
„Der gute Konig“ de Tulius Lohmeyr, o 
comediă: „Der Kinderball“ de Sigmund 
Schlesinger, o temă: Gymnastik fiu1 Kin
der11, ună tractată despre cei patru eroi 
ai povestiloră : Musăus, frații Grimm și 
Andersen, o melodia: „Spatzenlied" 
tecstulă de Iulius Rodenberger, musica 
de Passerotto, ]și alte multe ghicituri 
și jocuri. Se permită pentru deslegă- 
torii de ghicituri cărți prețiose ca pre
mii ș. c. 1.

(Airsulu giieței ESrațovu
din 15 Martie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.45 Vend. 9.48
Arginta românescă - 
Napoleon-d’orI - - - 
Lire turcescl - - -
Imperiali - - - -
GalbinI
Scris, foue. „Albina“6°/o

„ , „ 5"/o
Ruble rusescl - - -
Discontulu - - - -

n 9.38 11 9.43
n 9.60 ti 9.62
ti 10.84 n 10.88
n 9.84 n 9.88
n 5.62 n 5.65
n 101.- r —. -
11 98.50 n 99.—
n 127.— 128.—
6'/,--8"/o Pe anii.

Cursnlu la bnrsa de Viena
din 14 Martie st. n. 1889.

Renta de aură 4"/0 ------ 101.40 
Renta de hârtiă 5”/c............................... 94.20
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 146.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 99 30
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostU ungare (2-a emisiune) - - 120.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostu ungare (3-a emisiune) - - 114.60
Bonuri rurale ungare.........................104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.75
Bonuri rurale BanatU-TimișU - - - 104.75
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.75
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.75
Bonuri croato-slavone.........................104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescu ------- 99.85
împrumutul^ cu premiulă ungurescă 137.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului........................................126.50
Renta de hârtiă austriacă - - - - S3.20
foenta de argintă austriacă - - - - 83.80
Renta de aură austriacă ----- 111.50
LosurI din 1860 ------- 140.90
Acțiunile băncei austro-ungare - - 893.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 309 75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 302.75 
Galbeni împărătesei...................- - 5.70
Napoleon-d’orI................................... 9.62
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.42
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 121.85

Editoră și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

durmită a contesei, pănă când se totă 
preumblă la densa... să sperămă, că celă 
puțină va fi avută precauțiunea a trage 
zăvorulă... Ah! Ce mai casă bine păzită!.. 
Nici măcară ună portară... Mi se pare, 
că notarulă nu-șl păstreză banii acasă.

Domnulti: Decă te oprescl la lucruri 
de nimica, atunci nu mai e posibilă 
teatrulă.

Domna: Ah! D-ta numescl lucru de 
nimica să poți intra la o damă, când se 
îmbracă?... De altcum nu mă miră de 
locă. Pentru D-vostră, decența este lu
cru necunoscută... Sunt chiar surprinsă, 
că D-ta încă nu țl-ai părăsită loculă, să 
mergi să-i dai rotă contesei, ca și cei
lalți... Fără îndoielă pâte cauți chiară 
acum vre-ună pretextă, nu cumva?

Domnulu: Ești nebună.
Domna: Etă aprope ună pătrară de 

oră, de când așteptă să te audă (jicându’ml, 
că și d-ta ai o întâlnire la notarulă de 
desuptă.

Domnulu : Ei, contenesce-te, se uită 
lumea la noi ; tu uiți, că suntemă în 
teatru.

Domna : Ah! Mă miramă adl-dimi- 
neță de dărnicia d-tale de necredută, să 
mergi să cheltuescl 16 franci, pentru a’ml 

procura o plăcere ; acum înțelegă scopulă 
d-tale întreită: de a’ml sfărîma corpulă, 
de a mă învenina de patchouli și de a’ml 
perverti moralulă.

Domnuli'i (încetă): Te rogă, taci.
Domna: D-ta îți diceai: „Acum, când 

au libertatea teatreloră, ei potă juca ce 
voescă și voră cangrena spiritulă nevestei 
mele, făcendă dintr’ânsa o destrăbălată 
ca acea contesă, care primesce cete în
tregi.11

Domnuhi; Te conjură, taci! rîde 
lumea de noi.

Domna: Nu mai stau nici ună mi- 
nută aci. Mă ducă numai decâtă să’ml 
ceră înapoi cei 16 franci. — Ei voră sub- 
trage ună actă, decă le dă mâna. — Te
atrele ară trebui să fie plătite ca și bir
jarii....  cu ora.... Eșindă amă plăti ceea
ce amă consumată... Astfelă n’ar fi lumea 
obligată să înghiță totă dosa pentru a 
ave ceva pe toți banii dațl. (Uitându-se 
pentru ultima oră pe scenă). Uite la ei, 
toți sărută pe contesa, ce orore 1!

Domnulu : Der deorece îșl regăsesce 
pe cei cinci frați perduțl!

Domna: Nicl-odată nu’șl perde cineva 
cinci frați de-odată.... Ea îi numesce 

„frații săiu fiind-că mai are pote vr’ună 
restă de pudore....

Domnulu: Decă ai fi ascultată intriga, 
tu ai fi înțelesă că...

Ddmna : atunci eu sunt o hăbăucă!
Domnulu: Nu dică acesta, der....
Domna: Numai ascultă de locă, nici 

ună minută mai departe acestă piesă....
vreu să esă....

Domnulu: Așteptă să se lase cortina.
Domna: Nicidecum!
Domnulu: Der nu putemă conturba 

totă lumea.
Domna: Decă D-ta refusl a’ml face 

locă, calcă peste genunchii publicului.
Domnulu: Puțină paciență, pentru 

Dumnetjeu!
Dtimna: Of! nervii (Ea cade într’ună 

atacă de nervi. Este dusă afară de băr- 
batulă și de vecinulă său — ună oficială 
neounoscută — pănă la o trăsură).

Necunoscutulu: (părăsindă pe Du 
flost) Domnule, decă ai ave trebuință 
de bunele mele îngrijiri [pentru Ddmna, 
etă carta mea.

Dujlost (cetindă) „Brațu defied, îm- 
blâncjitoră de animale sălbatice11

__________ A. V-u.
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ABONAMENTE
„GAZETA TRANSILVANIEI

Prețuia abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria:

Pe trei luni............................. . . . . 3 fl. —
Pe șese luni. . ... . . . . 6 fl. —
Pe ună ană ............................. . ... 12 fl. —

Pentru România și străinătate:
Pe trei luni................................... 10 fr.
Pe șese luni ............................. 20 fr.
Pe ună ană................................... 40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu.
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
ană...................................................................S
șese luni.......................................................4
trei luni......................................... .2

Pe
Pe
Pe

2 fi. —
1 fi. —

50 cr.

le

36,3-2

Părțile fundamentale
dela

u !
(

plâteșce cu întrega valore nominala
Cancelaria Negruțu
îxi CS-ixezla.—

Trenulti 
Trenulti

Trenulă

A

I. Plecarea trenurilor!!:
I. Dela Brașovii la Pesta

de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera, 
mixtă Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
mixtă Nr, 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenurilor^:
I. Dela Pesta la Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

Dela Bucureci la Brașovu:
mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.

Plecarea postelorfl.
Brașovă la Beșnovu-Zernesci-Brană : 12 ore 30 m. după amedl

•n
n

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușoră și mai

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă. Q
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei44, §

dooooooocJ
Totodată facemu cunoscută tuturorfi D-loru abonați, că mai 

avenul din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei-, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

din 31

-A.cti've.
Cassa în numgrară.............................
Monetă....................................................
Cambie de bancă.............................
împrumuturi pe hipotece:

a) în scrisuri fonciare ....
b) în numărară.............................

Credite cambiale cu acoperire hi- 
potecară ..............................................

Credite fixe.........................................
Avansuri pe efecte publice .
Credite de cont-curentă . . . .
împrumuturi pe producte , .
Casa institutului, realități dela gara 

Brașovă și diverse realități de 
vene] are..............................................

Efecte publice...................................
Efectele fondului de garanță ale 

scrisuriloru fonciare.......................
Efectele fondului de pensiuni ală 

funcționariloru institutului .
Mobiliară..............................................

după amortisare de.......................
Depuneri la bănci și diverse con

turi debitore...................................

Trenulti
Trenulti

Trenulti

a)
b)
c)
d)
e)

Dela

n
n
n

2.

A.

H 
în 
la 
la

B.

Zizintl: 4 ore după amedl.
Sifcuime [S. Georgî] : 1 oră 30 minute noptea. 
Făgărașu: 4 ore dimineța.
Săcele: 4 ore dimineța.

Sosirea postelorfl:
Rtșnovtl-Zernesci-BranA la Brașovă: 10 ore înainte de amedl 

„ Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) „ FăgărașA la Brașovă: 2 ore dimineța.

Dela

Bilantulîi anualu5
ssezxxTrxîe 1SCS slIvl sooieteitii

fl. cr.
57,330.26

702.82
2.109,477.22

5
Passive. a. cr.

1,090,947.38
94,314.73 1,185,262.11

295,762.43
86,248.40
92,300.35

117,520.53
27,633.39

136,959.32
283,674.75

222.394.17

7,684.45
708.65

30,452.90

6,975.80

93,025.82
fi. 4,745,720.27

Sibiiu, 31 Decemvrie 1888.
I. Hannia m. p., I. Popescu m. p.,

membru alu direcțiunei. membru alu direcțiune!
Subsemnatulă comitetă amă esaminată bilanțulu presentă

Capitală socială
3000 acțiuni ă fi. 100. . . .

Fondulă de reservă alu acționari-
loră....................................................

Depuneri spre frunctificare .
Scrisuri fonciare de 6°/0 în circu-

lațiune..............................................
Scrisuri fonciare de 5°/0 în circu- 

culațiune.........................................
Scrisuri fonciare eșite la sorți în

861,300,

300.000.

66,466.—
2,864,397.96

210,000.—

circulațiune........................................ 3, IOC— 1,074,400.—
Fondulă de pensiuni ală funcțio- 

nariloră.............................................. 30,483.90
Dividende neridicate....................... 1,440.—
Cambie de bancă reescomptate . 260,579.11
Avansuri dela banca austro-ungară 55,000.—
Interese anticipate pro 1889 39,013.09
Diverse conturi creditare 3,884.78
Profită curată ................................... 50,064.43

fi. 4,745,720.27

m. p., losifu Lissai m. p.,
comptabiKi-sefit

P. Cosma 
directorii esecutivCi.

confrontându-lu cu registrele principale și ausiliare ale societății, 
ținute în bună regulă, l’amă găsită în consonanță cu același și esactă.

Sibiiu, în 9 Martie 1889.

și

Dr. -A.nreltă Brote m. p.
ComitetulQ de supraveghiare:

IL-T. rrateșiii m. p. CorxLel-ă. To"bia,s<i m. p. I- Creți-a. m. p.

Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulti manda
tului postalu și numerii de pe fâșia sub care au primitu diarulii nostru până acuma.

 Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.44
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


