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Qătvă cnczații ceflitczi!
„Gazeta Transilvaniei11 întră în anulă» ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovecjî de simpatiă și de încredere ce le-a primită acestă organă de publicitate din partea Româniloră de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cinci4ecea a esistenței sale suntă cea mai viuă și mai puternică mărturiă pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimată pe încrederea publicului românu și condusă de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulă nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei 4ece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloră cetitoriloră sei.

Astfelu dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei" a începută să apară de trei ori pe săptămână totu cu prețulă de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare'în fie-care 4b erășl cu același preță, căci cei 2 fl. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci încoce amă făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea 4iarului câtă și în 
întocmirea sa esteridră, pentru care scopă amă isbutită ca 4iarulă să-și aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceru astă4l dela ună 4iara> mai aleșii când elă este chiămată a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sorte. Prin urmare nu putemă 4i°e că amă ajunsă la capătulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astă4i când, ca niciodată pană acuma, posițiunea 4iaristicei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisdre și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tdte nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloră poporului română: 
se cere dela noi se ne încordămă puterile cu îndoită energiă și se continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendă noue reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei" nu numai se corespundă mai multă chiămării sale, ci se se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă să potă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimă să facemă și cu începerea anului viitoră mai multe esențiale ameliorări în 4iarulă nostru.
Pe lângă programulă, ce l’amă observată pănă afli la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

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

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

Afară de aceea câștigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună 4iar& cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că să semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca să fiă informată despre interesele și trebuințele lui, ne-amu decisă ca dela anulă nou 1889 îna
inte s6 mărimii în modă destulă de însemnată prin adausuri numerele ndstre cu data de Duminecă și să le întocmimu și să le
redactămu astfelu, ca să intereseze pe ori și ce cetitotu și să se pătă abona și separată.

Deschidemă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei", care deși mai bogată în materială va costa ca și pănă acuma 12 fl. v. a. 
pe anu și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă 4iarulă, deschidemă abonamentă separată la numerele 
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei", cari voră costa pe ană numai 2 fl. V. a.

Rugămu pe abonații noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculu domniiloru lorii pentru lățirea „Gazetei Tran
silvaniei" precum și pentru răspândirea în poporu a numereloru cu data Duminecă, ce se potu abona și separată.

Redacțiunea.

Prețulu abonamentului la „Gazeta Transilvaniei".
Pentru Austro-Ungaria: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fl.; pe șese luni 6 fl.; pe unii ană 12 fl. pe trei luni 10 franci; pe șese luni 20 franci; pe ună ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei".
Pentru Austro-Ungaria: Pentru România și străinătate:

pe ană 2 fl., pe șese luni 1 fl., pe trei luni 50 cr. v. a. pe ană 8 franci pe șese luni 4 franci pe trei luni 2 franci.
Abonamentele se facă mai ușoră 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 Transilvaniei0.

Brașovii, 19 Decemvrie v.
pi ar ele unguresc! au începută 

se publice articuli retrospectivi 
asupra anului 1888.

Guvemamentalulă „Kolozsvâr44 
din Clușă se încercă a face isto- 
riculă întregă ală anului și fiindă 
că cei dela acesta făiă subvenți
onată au avută chiămarea de a 
împinge și ei cu forța loră de 
reptile la carulă provedinței Tisza- 
iste, au fostă așa de precauți a-și 
dedica ună capitulă deosebită în 
istoria anului 1888, vorbindă des
pre nisuințele loră.

După propriele sale date obiec- 
tulă nisuințeloră reptilei din Clușă 
s’a concentrată în anulă 1888 mai 
întâiu de tote asupra cestiunei 
Țiganiloră.

Se ’nțelege, dupăce tote în a- 
acestă țeră au fostă regulate în 
urma legei de uniune așa de bine 
și mulțămitoră, încâtă n’a mai ră

t

masă de resolvată nici o altă ces- 
tiune mai ar4ătore, trebuia să vină 
la rendă și cestiunea Țiganiloră! ?

Omenii guvernului au găsită, 
că Țiganii se „valachiseză44 în 
mare măsură și de aceea a cre- 
4ută „Kolozsvâr44 a pleda pentru 
resolvarea cestiunii Țiganiloră din 
punctă de vedere național maghiar.

Și pentru ca istoria anului 1888 
să nu rămână cumva necomplectă 
cei dela „Kolozsvâr44 se grăbescă 
a constata, că inspectorulă de scăle 
unguresc din Brașov i-a sprijinit în 
aceste ale loră nisuințe pentru re- 
gularea cestiunii Țiganiloră cu 
mai mulți articuli lungi.

Tote mergă la noi așa de bine 
și netedă încâtă ună inspectoră 
de școle regescă ungnrescă are 
timpă și răgază de a se ocupa cu 
deameruntulă de cestiunea cum 
să se p6tă împiedeca valahisarea 
Țiganiloră.

Ocupându-se așa de multă de 
Țigani, foia bugetară din Clușă a 
contractată răulă obiceiu de a 
privi totă ce după a ei părere 
nu se.pdte resolva în sensă kul- 
turegyletistă, ca stândă pe ace
lași nivelă cil cestiunea Țiga
niloră.

In continuarea nisuințeloră sale 
din anulă Domnului 1888 „Ko- 
lozsvar44 a găsită, că preoții „va- 
lahl“ suntă neculțl și superstițioși. 
Marturisesce însuși, că a scrisă 
ună șiră de articuli asupra preo- 
țiloră români, cari au deșteptată 
o viuă indignare în sînulă aces
tora.

Ce scopă a avută acestă cam- 
paniă în contra preoțime! „valahe41, 
pe care a insultat’o și calumniat’o 
într’ună modă ne mai pomenită, 
„Kolozsvâr44 nu o spune, pice nu
mai că ar fi dovedită, că esistă 
preoți in anumite sate, cari cetescă 

la bolnavi și scotă dracii din ei.
Cine a mai au4ită ca preoții 

să nu cetescă la bolnavi și încâtă 
pentru isgonirea necuratului din- 
trînșii se vede, că cei ce au încer
cată vre-odată acesta nu se pri- 
cepă destulă de bine să-și între
buințeze arta, căci la din contră 
le-ar fi succesă pănă acuma a scote 
dracii și din cei, cari îi insultă și-i 
batjocurescă mai rău ca pe Țigani.

Der a mai pledată „Kolozsvâr44 
în 1888 nu numai pentru națio- 
nalisarea Țiganiloră. A pledată „în 
numele liberalismului și din punctă 
de vedere națională44 pentru Jidovi, 
declarându-i ca celă mai prețiosă 
materială plămădirea aluatului kul- 
turegyletistă, și ca cei mai fideli 
propagatori ai maghiarismului mo
dernă.

In acesta cestiune s’a luată în 
peră „Kolozsvâr44 cu foile oposi- 
ționale maghiare, cari nu se bu



Nr. 279 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888.

curau nici decum, că provedința 
Tiszaistă vrea se altoiască vechia 
tulpină de nemeși unguresc! cu 
Jidovi boieriți.

A mai scrisă „Kolozsvar* unu 
șiră de artÎQuli, vrendă a dovedi, 
că tote necasurile Unguriloră din 
Ardeală isvorescă din nepricepe
rea lorii.

Aici ară fi nimerită cei dela 
f6ia bugetară cuiulă dreptă în 
capă, decă n’ară fi avută neferi
cirea de a figura ei înșiși în frun
tea celoră nepricepuți.

Mai departe s’a nisuită „Kolozs- 
vâr“, după propriele sale date, ca 
posesoriloră de regalii unguri din 
Ardelu se li-se dea în cestiunea 
rescumpărării ună ,,Extrawurst 
ca se potă adecă frustra visteria 
statului pentru întărirea pungei 
loră proprie.

Acesta este celă mai mare me
rită, la care se p6te provoca „Ko- 
lozsvar" față cu Kulturegyletiștii 
sei, căci cei none articuU, ce i-a scrisă 
în contra bisericei greco-orientale 
și cu car! și-a încununată nisuin- 
țele „patriotice" din anulă 1888, 
de sigură că n’au avută decâtă 
numai o valore academică pentru 
aderenții sei.

Etă aici în scurte trăsuri icona 
activității reptilei din Clușiu.

învățătura și-o va trage din 
ea fiecare cetitoră înțelegetoră și 
binesemțitoră!

Pressa clericală din Belgia combate 
cu violență proiectulu de căsătoria între 
princesa Clementina, fiica Regelui Belgiei, 
și între prințulu de coronă alu Italiei, le- 
gitimându’șl oposițiunea cu aceea, că 
prințulă are o constituțiune bolnăviciosă. 
In realitate însă, oposițiunea pressei cle
ricale îșl are temeiulă în relațiunile în
cordate dintre Vaticană și Quirinală.

După cum comunică ultimele raporte 
sosite în Londra din Zanzibar, la Bagamo- 
yo au fostă lupte nouă. Corăbiile ger
mane de răsboiu au debarcata erășl sol
dați, cari au ucisa una număra de in
digeni.

Comitetulă bulangistă a hotărîtă să 
publice una protest în contra sgomotelora 
despre neunire în comiteta și a numita 
unanima pe generalula Boulanger can
didata pentru apropiata alegere de de
putata în Parisa.

Foile rusescl continuă a se ocupa 
cu amenințarea foilora oficiose germane, 
că vorfi publica tractate dintre Austro-Un- 
garia și Rusia. Mai tote foile rusescl 

doresca acestă publicare. „Sviet“ dice, 
că societatea rusă așteptă cu nerăbdare 
publicarea tractatelora, chiar de s’ar da 
la ivelă greșeli de-ale diplomației ruse. 
Decă în viitora vora înțelege, atâta Ru
sia câta și Austria, că numai o înțele
gere directă, fără nici]o mijlocire a sam- 
masarilora din Berlina, pote duce la bine, 
atunci nu rămâne nimica mai buna de 
dorita. Căci decă Austria a făcuta pre- 
tențiunl pre mari, acesta s’a întâmplată 
numai fiind-că Austria spera să aibă spri- 
j inula guvernului din Berlina. „Graș- 
danin“ cjice, că oficiosele germane ar tre
bui să fiă mai prevădătore cu amenință
rile lora; ele ara pute obține resulta- 
te cu totula contrare decum aru pute 
spera în urma publicării tractatului aus- 
tro-rusa. Decă s’au data| Austriei Bos
nia și Erțegovina ca să-le administreze 
acesta s’a făcuta sub anumite condițiunl. 
Aducândă pe tapeta acăstă cestiune, ofi- 
ciosele germane ara pute ajunge la una 
sfârșită forte neplăcuta pentru Aus- 
tro-Ungaria. „Moskovskija Vjedomosti “ 
dice, că prințula Bismarck vre să spâ
ne pe Rusia cu o amenințare, der Ru
sia nu se sparie, ci cere ca Bismarck să’șl 
ducă în îndeplinire amenințarea. Să pu
blice convențiunea între Rusia și Au
stria, acâsta nu e cea dintâiu și cea din 
urmă încălcare a dreptului. Rusia scie 
dinainte, că în acestă convențiune nu e 
nici ună rândă, care ar da Austriei drep
tul să facă acea „politică de agitațiune“ 
în Bulgaria, care s’a dovedită ca conti
nuă amenințare a păcii europene și care 
în Berlină e aprobată și sprijinită, deși 
numai oficiosă.

SCIRILE PILEI.
„Ellenzek“ scrie: „In urma hotărîrei 

tribunalului din Atadă, în 28 1. c. doi 
medici din Caransebeșă au avută să vi- 
siteze pe generalulă Roda în presența ad- 
vocatului-apărătoră Carol Eotvos; despre 
resultatulă acestei visitărl trebue să ra
porteze pentru ca să se scie, dâcă starăa 
sănătății lui este ore așa, încâtă ar fi 
împreunată cu periculă citarea și pre
sentarea lui la o nouă pertractare, seu 
doră este de lipsă ca să fiă escortată la 
aceea cu forță armată? Este adevărată, 
că Doda, când pentru prima oră fu ci
tată la Aradă, a avută ună atacă de 
apoplexiă în gradă mai mică; der și 
aceea este adevărată, că de atunci erășl 
s’a însănătoșată, ba a reluată și presi- 
diulă comunității de avere, de care ab- 
(jisese, și agendele sale și-le împlinesce.“

Și ce te privesce, jupâne din Clușiu ?
* .-fc 

' Sub titlulă. ^Dascălă valachă la răcăreK 
cetimă totă în „Ellenzektt dela 28 De

cern vre : „Agitatorulă învățătoră valahă 
Ștefană Albu, pe care judecătoria de 
pressă din Budapesta l’a condamnată la 
3 luni închisore de stată, alaltăerl a ple
cată cu trenulă spre Vață, unde va pe
trece cele 3 luni. Pe agitatorulă călă- 
toră la temniță credincioșii lui valahi 
îlă petrecură la gară cu mari demons- 
trațiunl. In fruntea procesiunei mergea 
musica, după ea urma condamnatulă, 
între amicii săi, la fine venea plebea va
lahă. Intre inteligențl casulă acesta a 
produsă mare scandalisare; probabilă 
însă, că acestă scandalisare va dispăre, 
deorece abună-semă demonstranții voră 
fi trași la răspundere spre a se pedepsi. “

Intre cari inteligențl a produsă „scan- 
dalisare“, jupâne din Clușiu? Nu cumva 
între cei maghiari și ți-e rușine s’o spui ? 
Cât,ă pentru pedepsire, se vede că jupâ- 
nului kossuthistă îi sângeră gura după 
„Valahi. “

* * *
Foile ungurescl suntă informate din 

Blașiu, că băla egiptenă de ochi ar fi luată 
dimensiuni atâtă de mari între studenții 
dela gimnasiulă superioră, precum și 
între școlarii dela celelalte institute de 
învățămentă de acolo, încâtă a patra 
parte din tinerime ar 6 deja infectată 
de acestă bolă. Se scrie totodată, că o 
comisiă s’a trimisă ca să cerceteze starea 
bolei și se crede, că în urma acesta șco- 
lele voră fi închise pe timpă nedeter
minată.

* 
* *

Distinsulă și eruditulă literată B. P. 
Hăjdău a lăsată suplinitoră la catedra 
de filologiă comparativă dela Universi
tatea din Bucuresd pe d-lă Ioană Bianu, 
tînără din Transilvania, profesoră la li- 
ceulă sf. Sava, membru corespondentă 
ală „Academiei Române“ și bibliotecară 
ală acestei erudite corporațiunl române.

** *
Kulturegyletulă din țera ungurescă șl-a 

■ ținută adunarea generală sub președința 
viceprimarului din .Pesta, Karl Gerloczy 
(mai înainte se numea Gamperl.) Au 
fostă de față viceșpanulă Pestei, ună depu
tată, ună profesoră-și 2 inspectori șco
lari. Președintele dise, că reuniunea s’a 
alăturată dela începută la mișcarea cul
turală maghiară-națională (adecă de ma- 
ghiarisare), der societatea ungurescă e 
apatică; speră viceprimarulă „neaoșă“ 
maghiar, că va fi mai bine în viitoră. 
Bugetulă pe anulă viitoră cuprinde 6842 
fi. cheltuell și 7013 venituri. S’au vo
tată subvențiunl: asiluriloră de copii în 
Vișegradă și în Szigetă St. Marton câte 
1000 fi., pentru înființarea unui asilă de 
copii în Haraszty 800 fi., pentru înfiin
țarea școlei de fete în 500 fi. Localita
tea Lore de pe insula Csepel e singura 

comună gr. cat. care cere școlă maghiară 
Pentru înființarea | unui asilă de copii 
în Rakosfalva s’au votată 300 fi. Co- 
mitetulă administrativă ală comitatului 
Pesta a adresată reuniunei o scrisdre 
de mulțămită pentru activitatea ei în 
interesulă maghiarisărei.

Cu acestea s’a isprăvită a sesea pe- 
trecaniă kulturegyletistă, ale cărei re- 
sultate suntă câți peri are spânulă în 
barbă. *

* * ,

Dela 10 Decemvre numărulă bol- 
naviloră de vărsată s’a sporită cu unulă 
în Pianulu română ; dintre 6 bolnavi au 
murită de atunci 2. In Frîua dintre 4 
bolnavi de vărsată au murită 1; In Vlă- 
deni s’au bolnăvită de vărsată 15 copii, 
dintre cari 1 a murită, 6 s’au însănăto
șată, 8 au rămasă în tratare medicală.

* **
Din raportele adresate pănă la 14 

Decemvre ministrului ungurescă de a- 
gricultură aflămă, că în Ardeală vremea 
a pricinuită mari stricăciuni sămânăturiloră 
așa că în genere suntă slabe, er în par
te nici n’au răsărită. Șorecii încă pricinu- 
escă pretutindine stricăciuni. In Bistrița- 
Năsăudă,;Brașovă,Mureșă-Turda,Târnava- 
inare, Solnocă-Dobeca șiOdordeiu a cădut 
în timpulă din urmă puțină zăpadă, care 
ocrotesce încâtva sămănăturile. In Hu- 
nedora vânturile reci au stricată sâmă- 
năturiloră, în Cojocna se nimicescă în 
măsură însemnată din pricina frigului 
mare și secă.

* * *
Corulă vocală rămână din Biserica- 

albă arangiază în presera de Sân-Văsiu 
31/XTT a. c. (12/1 1889 c. n.j o produc
ția în sala numită „Burg“ cuurmătorulă . 
programă: „Pumfia princesa de Caniba- 
lia“ seu „Amoră și fotografiă“, Operetă 
în 2 acte de Genee, trad, de C. Strim- 
leiu. Acestei bucăți urmeză 3 Tablouri 
vii și anume: a) întâlnirea Măriei Stu
art cu D. Riccio, după desemnulă lui 
David Neal ; b) „Undine și Huldbrand 
în codru“ ală 3-lea tablou din legendele 
„Undine“ ; c) „Fata morgănău după de
semnulă lui S. H. Mosenthal. Urmâză 
apoi danță. Invitările se voră distribui 
la timpulă său. — Biserica-albă,în Decem- 
vre 1888. Corulă vocală română: Ionă 
M. Roșiu, președ.

Nmwult scolelorn medii în Ungaria.
Amă reprodusă în dilele trecute 

partea primă a raportului ministrului 
ungurescă de culte și instrucțiune, privi- 
toră la classificarea scoleloră medii după 
limbă. Acum reproducemă următorele 
date din partea a doua a memoratului ra
portă, în ceea ce privesce numărulă sco- 
leloră medii.

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS.“

Mortea ’n drumu.
(Snâvă.)

Pe o cărărușe singuratică, ce șer
puia în tocmai ca ună șerpe prin erba 
grasă a unei mici coline acoperită de 
frundărl și tufe frumose, acuși resfățân- 
du-se la radele sorelui din luna lui cup- 
toră, acuși erășl perdendu-se din vede
rea ochiloră pe unde erba era mai mare, 
melancolică și adâncită în gândurile sale 
cuviose înainta ună călugără smerită.

Și se vede, că era tare adâncită în 
gândurile sale călugărulă, căci nu se 
uita nici în drepta, nici în stânga, ci 
mergea oblu în calea nasului, ca omulă 
perdută într’ună visă plăcută. Și cum 
era, cum așă cjice, orbită de acestă visă, 
nici nu băga de semă, că din partea 
protivnică față în față cu elă veneau trei 
feciorașl ca trei păuni, purtăndă la șoldă 
plosca mângăietore și în spate drăgulița 
de flintă, tovarășa puiloră de codru.

Elă mergea, ei veniau. La ună 
locă s’au întâlnită. Ișl dau „bună cjiuad 
și trecă.

„Mortea-i în drumă“, le <fise călu
gărulă în trecătă.

Atâta și mai multă nu, par-că nu

mai ar fi scăpată vorba. Apoiproptin- 
du’șl barba în peptă, erășl s’a adâncită 
în visulă său de mai ’nainte, par’că mo- 
țoia lină și a lene pe calea ce avea să 
facă.

Călugărulă s’a dusă, feciorii au ră
masă cu junghiulă cdlea în inimă, că 
adecă cum s’ar tâlcul vorbele călugărului. 
Unulă dicea, că așa, celălaltă ba că așa 
și erau gata să se ia la păruială. Atunci 
ală treilea, se vede celă mai cu minte, 
le cfise să mergă și să vâdă. La asta 
apoi s’au învoită câtuși trei și înșirân- 
du-se ca gâscele, în frunte cu celă mai 
cu minte, pășiau cătănesce unulă după 
altulă pe cărarea cea îngustă.

Sorele era ferbinte de puteai frige 
slănina la elă, arșița moleșitore, der fe
ciorii mergeau voinicesce. Cărărușa 
la ună locă avea o cotitură. Totă acolo 
în partea de cătră sore-răsare era o rup
tură prospătăde delă. Feciorii asudară, 
der treceau spornică pe cărărușe în 
susă, căci o lecă era țepișe cărarea.

Când cârnescă la cotitură.... ține-te 
băiete. Așa mi-i răsbesce o lumină din 
cdsta cu ruptura, de era să le fure ve
derea ochiloră. Vr’o cinci minute nici 
nu și-au deschisă ochii, ca nu cumva, 
Domne feresce, să orbescă. Mai târ- 

dioră unulă îșl deschide ună ochiu, — 
numai unulă, că decă ar fi să se deâche 
de acesta, cu celălaltă să vecjă calea 
îndărătă.

Cu băgarea de semă încunjură omulă 
primejdia. Se îndemnară și ceilalți. Des
chiseră și ei întâiu ună ochiu, apoi îi des
chiseră pe amândoi. Și când îi deschi
seră bine și se uitară la pricina luminei 
cea prea orbitore, nu puteau să grăiască 
o vorbă de priminițl ce erau.

Și cum nu?!... Călugărulă le vor- 
besce de mârtea, ce’i așteptă în drumă, 
și uite — noroculă îi pasce de nici nu 
se pote mai altfelă. Pe costă adecă, la 
arșița sorelui din luna lui cuptoră, să răsfăța 
o comoră de galbină totă unulă ca unulă, 
sclipicioșl și netezi de par’că simțiai cum 
te gâdilescă și cum îți fură inima din 
sînă. Apoi mulțl, Domne, mulțl, de să-ți 
umpli șerparulă și căciula și opincile.

Și se bucurară fecioriii mei de n’am 
ce vă spune. O comdră ce te face mai 
bogătană, decâtă bogătanii a dece sate 
laolaltă — așa ca din senină! Cine nu 
s’ar bucura, mai alesă în dilele nostre, 
când banulă dcârmuesce întrega lume?

Stăpâniți de acâstă bucuriă, încă 
pănă a se stâmpăra câtă de puțină, fe
ciorii se pună la sfată și se sfătuesoă, 

ce au să facă mai nainte de tote. Unulă 
cjice una, altulă dice alta și nu da 
Domne să se înțelegă. Trebă românescă 
— trebă fără ispravă. Fiesce-care cu 
chibzuelile lui și decă ar fi o sută în- 
tr’o sută de laturi ară trage. Și-apoi ro
mâni erau și feciorii.

Atunci celă mai cuminte ridică flinta 
în susă. Ceilalți îlă ascultă, eră elă glă- 
suesce, că de vreme ce timpulă e la 
ameflă și totă trebă bună omulă o face 
după ce șl-a potolită fomea, unulă are 
să mergă la orașă să cumpere de ale 
mâncării, eră ceilalți doi au să păzescă 
comora. Ce’țl place n’aștepta să ți-se 
dică. de douăori, și fecioriloră le plăcea 
să mânce bine, și să bea bine ca nesce 
boieri. Nu diseră deră nici cârcă, ci 
unulă luândă ună galbenă o șterse că
tră orașă, eră ceilalți doi să lungiră 
lângă gălbenașii rămași uitându-se la ei 
cu nesce ochi bulbucați ca mâța la ola 
cu smântână.

Ei, der banu-i ochiulă dracului și 
cine se uită îndelungă la elă, pere de 
farmeculă lui. Mulțl omeni au murită 
de dragulă banului. Căci de! draculă nu 
dorme: de ’lă cauți, iute dai de elă. 
Apoi se dice, că comorile ascunse le 
stăpânesce necuratulă și le arată 6me-
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In Ungaria se vine o scolă mediă 
totîl la 77,000 locuitori, pe când în 
Austria numai la 88,000 locuitori se 
vine o asemenea scolă. De faptă însă 
în Austria totuși suntă mai dese aoeste 
scole, deorece acolo se vine o scolă totă 
la 1200 km., în timpă ce în Ungaria se vine 
o scolă numai la 1600 km. Mai fîă-care 
orașă din Ungaria, cu 20,000 ori mai 
multi locuitori, are seu o scolă mediă 
seu civilă. Ungaria are 8 orașe cu peste 
35,000 locuitori, avândă fiă-care orașă 
scolă mediă; 10 orașe cu câte 25—35.000 
locuitori, oare au 9 scole medie; 17 
orașe cu câte 20—25,000 locuitori, dintre 
acestea 15 au scole medii, âr 2 numai 
scole civile; 19 orașe cu câte 15—20,000 
locuitori, dintre acestea 14 au scdle 
medii, 2 au numai scole civile, er 3 n’au 
nici scdle medii, nici civile.

Dintre 40 comune cu câte 10—15 
mii locuitori n’au nici scole medii, nici 
civile 12, și dintre 164 comune cu câte 
5—10,000 locuitori suntă lipsite de ase- 
mea scole 117.

De aici se vede, că Ungaria sufere 
încă mari lipse de asemenea scole. Suntă 
și orașe de acelea, unde se află câte 
2—3 gimnasii, dâr scolele reale, ba chiar 
și cele civile lipsescă cu totultî în unele 
orașe, cum este Eperjesulă, Besztercze- 
banya, Sigetulă-Marmației, Papa, Rose- 
nau, Șemniță, Szathmar-Nemeti, Mișcolță, 
Clușiu, Târgulă-Mureșului.

Gimnasii, scole reale și scâle civile 
suntă numai în Cașovia, Oradea mare, 
Brașovă, Seghedină, Timișora, Aradă și 
Budapesta; în 11 locuri suntă gimnasii și 
scdle reale, înJ19 locuri gimnasii și scole ci
vile, în 83 locuri numai gimnasii, în 5 numai 
reale, în 40 numai scble civile.

Cu totulă Ungaria are 151 gimnasii 
cu 1053 classe și 28 scole reale cu 
224 clase.

Intem-plări diferite.
0 servitore modelă a reposată fi

lele acestea în Cohalmu, avândă etatea 
de 53 ani. A intrată în serviciu când 
a fostă de 32 de ani, și pănă la piorte, 
adecă 21 de ani a servită totă numai 
la acelașă stăpână. In totă timpulă 
acesta de 21 de ani n’a spartă decâtă de 
două-orl vase și odată o ferestră. Din 
simbria ce-o avea, aduna creițarl peste 
creițarl și-i punea la bancă, unde îșl adu
nase 200 fl. La morte ea testă acâstă 
sumă stăpânului său, care în semnă de 
recunoscință a luată hotărîrea de a 
ridica la mormentulă credinciosei servi- 
tdrej ună monumentă cu inscripțiunea 
„Celei mai bune servitore.u

Morte subită. „Birăulă domnescău 
ală proprietarului Ljubicovics din Apa- 
hida, omă de altmintrelea bine făcută, 

niloră, ca să-i pârdă. Așa dică omenii,
— cu.câtă dreptă, nu i-am trasă la so- 
cotâlă. Banulă nu pentru aceea e ro
tundă și netedă, ca să stea locului, ci 
să alunece. Și banulă alunecă, omulă 
după elă și’lă alungă și’lă gonesce pănă 
ajunge acolo, de unde nu se mai pâte 
întdrce, și pere. Mulțî au perită în gonă 
după bani.

Ci să ne întârcem la firul povestei. 
V’am spusă, că unulă s’a dusă în orașă, 
er ceilalți doi au rămasă să păzescă co- 
mâra. Și au păzit’o, câtă au păzit’o, 
dâr necuratulă s’a deșteptată și se puse 
la pândă.

„Măi“ — dice unulă dintre feciori
— „nu-i așa, că dâcă împărțescl ună mă- 
laiu în. trei .părți, pe unulă se vine mai 
puțină, decâtă decă l’am împărți numai 
în două? Tu ești fecioră săracă, eu frate 
de cruce cu tine. Socoteală curată. 
Flinta nostră e bună și ea nu ne face 
de rușine. O ochire ca cidra și gata. 
Când ortaculă va^fi în țintă, noi tragem, 
apoi împărțimă gălbenașii și lumea-i 
mare de doi omenl“.

Precum vec^mă, setea de bani și 
dorulă de a trăi ușoră face din omă 
tălhară, și când e la hoită, cidrele se 
alungă una pe alta. Necuratulă șl-a în

puternică și forte sdravănă, în prima 
cfi de crăciună ungurescă, pe când toc
mai îșl da raportulă înaintea diregăto- 
rului, deodată cădu josă si muri momen
tană. Casulă a produsă mare sensațiune 
în comună și poporulă caută a și-lă es- 
phca în felă de felă de chipuri.

Postă jăfuită. Intre comunele Zomba 
și Szegszard, în Ungaria, posta fu jăfu
ită de tâlhari în presâra Crăciunului un
gurescă; vizitiulă a fostă omorîtă, er 
dintre cele aflate, hoții au furată 471 fl. 
76 cr. precum și scrisorile cu bani; de 
celelalte pachete însă nu s’au atinsă. 
Făptuitorii suntă urmăriți.

Din camerile române.
D-lă senatoră Fleva dice, că în răs

punsă trebuie să se spună ceva în pri
vința purtărei guvernului junimistă, care 
n’a voită să disolve imediată camerile 
trecute. Pretecstulă invocată, cum că 
țâra ar fi fostă într’o stare de agitațiune 
și de aceea nu s’au făcută imediată ale
gerile pentru parlamentă, este cu desă
vârșire neîntemeiată. Dovadă suntă ale
gerile comunale, cari s’au făcută după 
venirea guvernului junimistă și care s’au 
petrecută în totă liniștea. Cu privire la 
cestiunea țărănescă,, d. Fleva, crede că 
dâcă guvernulă ar fi. disolvată imediată 
Camerile, țăranii nu s’ar fi revoltată. 
Secvestrarea liniei Lemberg-CernăuțI, 
care s’a făcută în ajunulă alegeriloră, a 
fostă erășl o reclamă electorală. Vor- 
bindă despre convențiunea telegrafică 
cu societatea austriacă de navigațiune 
pe Dunăre, d. Fleva afirmă, că conven
țiunea este în contra constituțiunei și 
este o jignire a suverânităței teritoriale.

Ni-se spune, că se voră vinde mo
șii d’ale statului în loturi mici la țărani 
Der se pote întâmpla, după cum s’a în
cepută a se urma, ca pănă când să se 
vândă moșii la țărani, să nu mai fie 
moșii de vândută cu grămada în corpă 
întregă.

Credeți, că cu venirea d-vostră la 
putere inaugurați o eră nouă prin fap- 
tulă, că presintațl vr’o câte-va proiecte 
de legi? Der era nouă este deja inau
gurată încă de când s’a proclamată in- 
dependința țărei. D-lă Fleva termină cji- 
cendă, că n’a perită liberalismulă. In 
țâră esistă ună puternică curentă demo
cratică.

D-lă generală Florescu, președintele 
senatului, recunosce împreună cu d. G-r. 
Sturdza, că basa politicei nostre esteme 
trebue să fiă neutralitatea, der observă 
că imputările și bănuelile aruncate gu
vernului actuală suntă nedrepte ; ele pu- 
teu fi aruncate guvernului colectivistă. 
D. Sturdza a mersă însă prea departe 
cu manifestarea inclinăriloră sale spre 
Rusia. Urmândă după cum a disă den- 
sulă, s’ar jigni tocmai principiulă do
rită de toți, principiulă neutralităței.

Discursulă D-lui Fleva l’a surprinsă 
pe oratoră; când audea acusațiunile ce 
d. Fleva adresa băncei ministeriale, erau 
momente, că. credea că pe banca minis
terială se găsesce încă totă d. I. Brăti- 
anu. Asigură că guvernulă conservatoră 
nu va urma pe calea pretinșiloră liberali.

tinsă lațulă și i-a prinsă cu ghiarele-i 
nevăzute.

Der necuratulă e cu.multă mai hain, 
decâtă să se fi îndestulită cu acești doi, 
pe cari ’i avea. Pofta cresce mâncândă. 
Apoi și elă încă o fi avândă două mâni. 
Cu una îi ținea pe ăștî doi lângă gal
beni, cealaltă o. întinse după ală treilea 
care mergea la orașă. Și iscusită, cum 
este, iute i-a găsită unde-i strîngă mai 
tare opincile. G-ălbenașii, bată-i osânda, 
gălbenașii!.

Nu de geaba dice celă ce di°e> că 
banulă e o armă ferecată, cu care câș
tigi îndată. Câștigi nu numai cinste și 
avere, dâră și suflete de omă. Ună gând 
la comora găsită, altulă la starea 
ce acuși o să șl-o facă, și sufletulă era dusă.

„Frate de frate“ — îșl c|ise feciorulă 
care se dusese în orașă — „dâr brânza-i 
pe bani. Noroculă se îmbie elă de elă, 
de ce să nu’lă prindă cu amândouă ma
nile? Ce să umblu eu împărțindă cu 
Tanda și cu Manda, când îi potă stre
cura singură pe toți colea în lăduța 
mea? Orașulă e aci, farmacia (potica) 
la îndemână, otrava în ea, numai de 
dusă mai e. Ascunsă în mâncare, nici 
în sâmă nu s’a lua, că doră nu-să ei 
nu sciu ce, să scie tote !“

Constată apoi, că alegerile au fostă 
libere, mai libere de câtă ori când altă
dată și afirmă, că guvernulă este omo
genă ; nu este nici ună membru, care să 
fie conservatoră. Nuanțe suntă, der 
acestea suntă pretutindinea; nicăirl nu 
esistă o identitate absolută de vederi.

Ou privire la biurourile telegrafice 
de pe malulă Dunărei, d. Florescu dice, 
că ele, suntă înființate de guvernulă d-lui 
I. Brătianu-

D. prim-ministru T. Rosetti: Se im
pută guvernului din Martie, că n’a di
solvată camerile trecute imediată; N’a 
putută s’o facă acâstă, din causă că în 
țâră era mare tufburare; era o agitați
une, care decă s’ar fi făcută alegeri ge
nerale, n’ar fi lăsată să se pronunțe țâra 
în liniște, când este vorbă de represin- 
tanții săi.

Rescâla țăraniloră n’a urmată decâtă 
din râua administrâțiune și d-lă Fleva 
n’are de ce șă împute guyemului pen- 
tru-că a căutată să curețe âdministra- 
țiunea de elementele rele. Schimba
rea era o necesitate a unei nouă direc
țiuni.

Ni-ațI disă, că suntemă ună guvern 
de hatâruri; ați vorbită d-le Fleva de o 
moșiă vândută d-lui Lahovary în locă 
să se dea țăraniloră. Lucrulă nu este 
esactă. Moșia ă fostă pusă în vendare 
de guvernulă d-lui I. Brătianu și la li
citația d. Lahovary, dândă prețulă celă 
mai bună, a obținut’o. Guvernulă n’a 
făcută decâtă să întărâscă vendarea, și 
apoi d-lă Lahovary p’atuncl nu era în 
guvernulă d-lui T. Rosetti.

Cu privire la linia Lembergă-IașI, 
d. prim-ministru dice, că guvernulă a fă
cută acâsta atunci când a putută; ces
tiunea era complicată, trebuia studiată, 
âr insinuațiunea cum, că s’ar fi făcută 
vr’o altă concesiune la schimbă vr’unei 
puteri străine, nu este în locă, căci a 
avâ o asemenea presupunere ar fi a 
lovi în demnitatea țărei. Nu se potă 
atribui unui guvernă asemenea lucruri.

S’a făcută mare sgomotă împreju- 
rulă cestiunei înființărei de biurourî te
legrafice pe pontânele companiei aus
triaco de navigațiune. Cestiunea este 
forte simplă. Nu s’a înstrăinată nici ună 
dreptă ală țărei, căci nu se pote da nici 
o depeșe decâtă pentru intermediulă ofi- 
ciiloră telegrafice române. înființarea 
acestoră biurourî prin înlesnirea călăto- 
riloră, căci dâcă are cineva, care călăto- 
resce cu vaporulă pe Dunăre, să telegra
fieze ceva de mare urgență, nu mai are 
nevoiă să alerge în orașă, ci telegrafiază 
de pe pontonă, pornindă d’aicl o liniă 
telegrafică pănă la stațiunea cea mai 
apropiată telegrafică a statului.

D. primă-ministru sfârșesce prin a 
dice, că densulă nu este contra adevă
ratului liberalismă, dâr este contra fal
sului liberalismă, contra vorbeloră gole, 
în dosulă cărora nu se găsesce nimică. 
A trecută timpulă fraseloră, acum în
cepe timpulă mancei seriose.

In cameră, mai multe cereri de pă- 
mântă se trimetă la secțiunea petițiiloră. 
Diferitele cereri de. indigenate se trimită 
la comisiunea cu acestă nume.

D-lă deputată Negulict cere ca să

Gândă la gândă. Din. unulă se născu 
altulă, din acele âră altele multe-multe 
pănă ajunse în orașă. Aci cumpăra iute- 
iute de ale mâncării, le amesteca bine- 
bine cu otravă și fuga înapoi, ca nu 
cumva cei doi să’șl pârdă urma cu co
mora. Când ajunse în țîntă ... două des
cărcaturi și ... rămasă bună comoră și 
stare! Nu mai avea lipsă de nimica, căci 
mortea îi lecui tote poftele.

Dâră dreptatea burții și a lăcomiei 
nicl-odată nu a mersă alăturea cu „Dâm- 
ne-ajută“, curând ori mai târdiu ea serăs- 
bună de sine, căci lăcomia perde omenia. 
Eră încâtă despre celelalte, vorba Ro
mânului: vine sura la măsură.

Fecioriîi veseli, că au scăpată dejun- 
ghiulă de ortacă, se dau la mâncare. Și 
mâncăși mâncăcuun nesaț, încâtparcă sim- 
țiau, că asta 11-a fi merindea pe calea 
veciniei ei. Mâncau o bucată, trăgeau de 
două ori din ploscă și âră mâncau și 
âră trăgeau.

Pe când s’a ciuntată mâncarea, Il
s’a ciuntată și muculă vieții.

Vorba călugărului: „Mârtea’ndrumă“.
Zelau, 14 Decemvre 1888.

lânii Kovary 

li se dea voiă tineriloră cari au absol- 
vată școla dela Herăstrău, ca să cum
pere pământuri în loturi mici. Se trimite 
la secțiuni.

D-lă deputată Pleșoianu întrâbă, decă 
guvernulă are de gândă să încheiă o con- 
vențiune comercială cu Austro-Ungaria.

D-lă ministru de răsboiu, generală 
Afanu, depune ună proiectă de lege 
pentru cumpărarea materialului de răs
boiu, necesară armatei pe anulă 1889.

Se depune pe biuroulă Camerei pro- 
iectulă de lege pentru vinderea bunuri- 
loră Statului în loturi mici și răscum
părarea embaticuriloră (dijmeloră). (A- 
plause). Se trimite în secțiuni.

D-nii miniștri depună diferite pro
iecte de legi la biuroulă Camerei.

(Va urma.)

Mulțămită, publică,-
Pentru școla gr. cat. ce s’a edifi

cată în Alba-Iulia în decursulă anului 
1888 au mai incursă dela onorații Domni 
din Alba-Iulia: Roșea Iosifă căpitană la 
magistrată 1 fl. Alexandrina Schoppel 2 fl. 
Iosef Mendel 2 fl. Low KaroL sen. 2 fl. 
40 cr. Low Karol jun. 2 fl. Iacobă Tul- 
bureanu 1 fl. Schuster 50 cr. Lowj Bern- 
hard 2 fl. Albert Baruch 50 cr. Augustină 
Comesă învățătoră în Dumitra 2 fl. Carolă 
Limbianu cantoră lfl. 50 cr. Iosifă Panou 
1 fl. Irimiă Opriță din Partoș 3 fi. Suma 
21 fl. 40 cr. v. a. Acâsta se aduce la cu- 
noscința on. publică cetitoră exprimân- 
du-le numițiloră Domni cea mai căldu- 
râsă mulțămită în numele poporului gr. 
c. din Maieră, precum și onor. Domnă 
Dr. B. Nathan medică, care pe lângă 
suma de 2 fl. subscrisă în colectă, a bine
voită a mai procura pe spesele sale și 
tabelele parietali pentru șcâlă în limba 
română.

La suma de 73 fl publicată în „Ga
zeta Transilvaniei11 Nr. 214 a. c. adău- 
gândă 21 fl. 40 cr. de mai susă = 94 fl. 
40 crv..a. Din aceștia s’au spesată pentru 
hârtiă, colecte, coverte și espedare 1 fl. 
50 cr. âră la 92 fl. și 90 cr. rămași, s’au 
mai adausă6fl. 10 cr. din banii bisericei, 
cu cari s’au plătită, prin D-lă curatoră 
primară, băncile ce s’au făcută în scâlă 
pentru băețl.

Alba-Iulia. 22 Decemvre 1888.
Ludovicii Luca.

preș. sen. scol. în Maierf.

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

Belgradii, 30 Decemvre. Scup- 
cina s’a deschisu prin ucazu re
galii; Au foștii aleși cu imensă 
majoritate: președinte Fausanovici, 
vicepreședinte PopovicI, amândoi 
radicali. Resultatulu alegerei a 
mulțămitîi pe toți. Pretutindenea 
e liniște și ordine.

Sofia, 30 Decemvre. Sobrania 
a votată bugetulă : veniturile suntu 
63, cheltuelîle 76 milidne. înainte 
de închidere Sobrania în înțele
gere cu guvemulu a grațiată pe 
maiorulu Popov și a amnestiatu pe 
toți refugiații politici. Apoi a ur
mată închiderea sobraniei de că- 
tră principe, care atâtu când a 
apărută câtîi și când a părăsită 
adunarea a fostu viu aclamații.

Rectificare. In numărulă trecută al 
foiei ndstre s’a făcută o regretabilă erore, 
punendu-se observația dela prima scire 
a dhei tocmai la finele rubricei sciriloră.

Cursulu la bursa de Viena
din 29 Decemvre st. n. 1888.

Renta de aura 4U/O................................... 102.10
‘ Renta de hârtiă 5%.....................................93.20
împrumutată căiloră ferate ungare . 143.75
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.40
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

06tă ungare (3-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare . . . . , . 
Bonuri cu clasa de sortare . . . . 
Bonuri rurale Banată-Timișă . . .
Bonuri cu cl. de sortare....................

117.50
103.80
103.80
104.50
104.—

Bonuri rurale transilvane.................... 104.—
Bonuri croato-Blavone......................... 104.—
Acțiunile băncei de credită austr. . 309.40
Galben! împărătesc!............................... 5.72
Napoleon-d’ori ........ 9.64'/I
Mărci 100 împ. germane.......................... 59.20
Londra 10 Livres sterlings .... 120.30

Editoră și Redactoră responsabilă :
Dr Aurel Mureșianu.
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PUBLICÂȚIUNE
referitâre la incassarea dărei după câni pro 1889.

Conformii statutului dărei după câni, 
are ca să se incasseze acestă dare pen
tru fiecare câne, care se află pe terito- 
riulti orașului Brașoviî și care a ajunsa 
versta de 6 luni.

Pentru câni de lanțil, cari servescîî 
pentru păzirea unui loci! închisă, și pen
tru acei câni, cari se folosesc!! pentrn 
mânarea vitelor!! se șolvesce pentru fie
care bucată 25 cr., pentru fiecare altă 
câne 2 fi. v. a. Darea are de a se plăti 
deodată și celă multă pănă în 28 Fe
bruarie 1889, neprimindu-se-plățl în rate.

In casulă imposibilității incassărei dâ
rei se dispune uciderea cânelui. Pentru 
ascunderea, respective ocrotirea unui câne 
de solvirea dărei se pedepsesce poseso- 
rulă cânelui cu o pedepsă de 3 ori ațâță 
de mare, câtă conține darea.

De vreme ce mărcile pentru câni, 
cari se folosescă de presentă, devină cu 
28 Februarie 1889 invalabile, se dispune 
ca cu 1 Februarie 1888 încependă să se 
estradeze de cătră cassa orășenescă de 
dare pentru anulă 1889 nouă mărci pen
tru câni, solvindu-se darea de 2 fi. res
pective 25 cr.

Spre scopulă conscrierei câniloră su
puși dărei se provocă toți posesorii de 
câni, ca sb ’șt ridice dela ojiciulA orășenescă 
de dare îndată colele pentru fâsionarea 
dărei pentru câne, așternându-le, după 
ce s’au provădută cu datele necesarii, 
celă multă pănă în 31 Ianuarie 1889 ofi
ciului orășenescă de dare; deorece la casă 
contrară dela acei posesori de câni, cari 
au negligeată acestă termină, se va in- 
cassa prin căpitănatulă orășenescă o pe- 
depsa pentru ordine de câte 50 cr.

B r a ș o v ă, 22 Decemvrie 1888.

Oaliet §dt o aboafei CALÎCW0, 

(Jiarfi humoristicu și satiricu cu multe ilustrațium, anulu 
alu IX-lea, cu prețulil de 3 fl. seu 7 franci pe anti.

Celu ce aboneză „Caliculu" ride și pe doga morții, 
de sard cercurile dela bute.

Abonenții, cari ne trimitu întregii abo- 
namentulii de 3 fi. seu 7 franci d’odată, pri- 
mescu „Calendarulu Calicului pe anulu 1889“ 
pe deasupra, ca fuiorulu popii, adecă gratis, 
expedatu franco. Altcum „Calendarulu Ca- 
licului“ costă 36 cr. seu 1 francu.

Numărulu primă alu „Calicului" îlu expedămtî tutu- 
roril celoru ce ni-lu ceru, ca numâru de probă, gratis.

A se adresa la Sibiiu:
Administrațiunea Calicului.211,3—2

Avisu i-lorU abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponultî mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulii nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și să arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscutu tuturorii D-lorl abonați, că mai 
avenul din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorii 
,,Gazetei", precum și câteva întregi colecțium, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casti de trebuință.

Ădmînistraț. „Gaz. Trans.“

Mersulu trenuriloru

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei" 
ă 5 cr. se potâ cumpăra în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht & Zillich.

Cump. vend.

Bursa de Bucuresci.
Cotă oficială dela 16 Decemvrie st. v. 1888.

Renta română 5% .... 94.— 94?/4
Renta rom. amort. 5°/0 • • . 94,‘/2 95—
Renta convert. 6°/0. 95?/4 96.’/.

)> » >1 ^°/o 96.’/2 9G.’/s
„ „ urban 7%. . 106.— 106-3/.
n n n ®°/o • • • . 100.— 101—
<1 » » F/o. . . 93.— 93.'/.

Banca naț. a Rom. 500 Lei. 1035. 1040
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . 235. .240.
Aură contra bilete de bancă —.— ——
Bancnote austr. contra aură. — ——
Aură contra argintă seu bilete 2.34 3—

Cursului pieței Brașovu
din 29 Decemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.12 Vend. 9.15
Argintă românescă . „ 9.05 „ 9.10
Napoleon-d’orI ... „ 9.53 „ 9.56
Lire turcescl ... „ 10.85 „ 10.90
Imperiali............................. 9.85 „ 9.85
Galbinî............................. 5.66 „ 5.68
Scris, fonc. „Albina“6l,/o n iot- „ —.—

n n n ^°/o » 98— „ 98.50
Ruble rusescl . . . „ 122— „ 125—
Discontulă .... 6*/2—■8% pe ană.

pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1888

Budapesta—Predeaiii Predealu—Budapesta B.-Pesta-Ajradu-Teiuș Teius-Aradu-B.-Pesta Uopsa-mieă—Sibiiu
7 9

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
accele

rată

Trenă 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
accele
rat u 

L———

Trenu 
mixt

Trenă 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenii 
de 

pers.

Trenii 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenii 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare |

V ârad-V elencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd
Râv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
N&deșel

I

Clușiu

11.10
7.40

11.06
2.02
4.18

8.—
2.—
4.05
5.47
7.01
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

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiora
Vințulă de susă 
Aiud
Teinșă 
Crăciunelă
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sighișora
Hașfaleu 
Homorodă
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brașoviî

Timișă
Predealu

Bucuresci

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
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

6.18
9.38 

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12
6.24
6.38
6.56
7.15
7.41
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

Bucuresci 
Predealii 
Timișă

7.30
1.14
1.45
2.32

Brașovu 4.10 7.10
Feldiora 4.56 7.31
Ap ața 5.37 8.14
Âgostonfalva 6.07 8.36
Homorodu , 6.55 9.12
Hașfaleu 8.36 10.24
Sighișdra 9.13 10.46
Elisabetopole 9.56 11.19
Mediașă 10.37 11.47

1 10.59 12.02
Copșa mică , 11.16 12.09
Micăsasa 11.37 12.25
IBlașiu 12.16 12.53
Crăciunelă 12.33 1.05
Teiusă 1.51 1.47
Aiudă 2.18 2.08
Vințulă de susă 2.48 2.30
Uiora 2.56 2.37
Cucerdea 3.14 2.53
Ghirisă 4.01 3.26
Apahida 5.28 4.40

Clușiu
5.56 5.-
6.37 5.32

Nădășelă 6.58
Gîhrbău 7;14
Aghireșă 7.29 6.11
Stana 7.56
B. Huiedin 8.18 6.43
Ciucia 8.58 7.12
Bucia 9.15
Bratca 9.34
Rev 9.53 7.51
Mezo-Telegd 10.25 8.17
Fugyi-V âsârheli 
Vârad-Velencze] 
Oradea-mare j 

P, ladâny 
Szolnok
Budapesta

Viena

10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29
6.33
2.50

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

JIureșu-Uudoșu-Bistrița

Mur&șă-Ludoșu
Țagă-Budatelecă
Bistrița

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradti

Glogovață
Gyorok
Paulișu
Radna-Lip
Conop
Berzava
Soborșină 
Zamă
Gurasad..
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josu
Alba-lnlia
Teiușă_________

ova

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

2.-
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
12.46

1.26

Teiușă
Alba-Iulia
Vințulă de josu 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasad a
Zamă
Soborșină
Berzava
Conopă
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

Aradu ) 
I

Szolnok
Budapesta

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:

“6J5
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

6.05]

1.42
2.32

11.-
11.21

U50
6.13
6.38
7.19
7.38
6.20

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30
3.15

10—

Bistrita-Buresu-Uu dosii
■ , t

i
4.401 Bistrița
8~03 Țagă-Budatelecă
____ Mureșă-Ludoșu

i:

9.41
1.11

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

Simeria(Piski)-Petroșeni Petroșeni-Simeria (Piski

Simeria 6.47 2.42 Petroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 3.25 Banița 10.17 5.12
Hațegu 8.51 4.16 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 5.58 iHațegă 12.23 7.26
Banița 11.50 6.40 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 .7.12 Simeria 1.51 8.50

Aradu—Timisor a Timișora—Aradu

Aradă 6.05 5.48 Timișdra 6.25 5—
Aradulă nou 6.33 6.19 Merczifalva 7.19 6.02
Nemeth-Sâgh 6.58 6.44 Orczifalva 7.46 6.32
Vinga 7.29 7;16 Vinga 8.15 7.02
Orczifalva 7.55 7.47 Nâmeth-Sâgh 8.36 7.23
Merczifalva 8.14 8.08 Aradulă nou 9.11 8.01
Timișora 9.12 9.02 Aradu 9.27 8.17

(whirișu—Turda Turda—€» Iii riști

Ghirișd 9.26 4.191 Turda 8.29 3.19
Turda 9.47 4.401 Ghirișă 8.50 3.40

Sighișora—Odorheiu Odorheiu—Sighișoraf

Sighișora 6.05 Odorheiu 5.38
Odorheiu 9.45 Sighișdră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

4.35
5.05
5.46
617
6.40

Copșa-mică
. Șeica mare 
Lomneșă 
Ocna
Sibiin

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

Sibiiu-Copșa-inică.

Sibiiu 8.50 10.-
Ocna 9.17 10.24
Ldmneșă 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
CopȘa-mică ;10.49 11.45

Uucerdea - Oșorheiu -
Beghiniilu s&sescii

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșă 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
Iernută 4.43 11.57 5.11
Sânpaulu 4.58 12.12 5.28
Mirașteu 5.21 12.36 5.53

Oșorheiu | 5.40 12.55
4.58

6.13
6.—

Reghinul-săs. 7.56 7.-

Begliinulu săsescii-
Oșorheiu-Cucerdea

Reghinul-săs. 8.35 8.-
n u. 1 10.20 9.49Oșorheiu , 6.56 12.15 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulă 7.40 12.58 11.02
Iernută 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșă 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

Simeria (Piski)-l'nied.

Simeria (Piski) 2.18
Cerna 2.39
Unieddra 3.08

Un ied.-Simeria (Piski)

Uniedora 9.30
Cerna 9.56
Simeria 10.15


