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garmondu pe o oolână 6 or. 
și 80 cr. timbru pentru o pu- 
blieare. Publicări mai deee 

după tariiă si învoială.
fieolame pe pagina IlI-a o 
seriă 10 or. v. a. aău 30 bani.

„Gazeta11 iese in fie-care 4* 
AboiameiîB pentru Austro-Ungariu 
Pe unu ană 12 fl., pe șăse luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Pentru .Bomânia și străinătate

Pe unu ănu 40 franoi, pe șise 
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afară și la dd. ooleotorl. 
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oaeă: Pe unu ană >2 fl., pe 
șâse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Ună esemplară 5 or. v. a. sfru 

15 bani.
Atâtu abonamentele câtă și 

inserțiunile suntă a se plăti 
înainte.
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<2ă£ză cnozații cal'vtovi!
„Gazeta Transilvaniei întră în anulă ală 52-lea alu esistenței sale.
Nenumăratele dovefli de simpatiă și de încredere ce le-a primită. acestă organă de publicitate din partea Românii oră de pretu

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

Răzimată pe încrederea publicului românii și condușii 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 alesu în cei 4ece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințelor!! cetitoriloră sei.

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei a începută să apară de trei ori pe săptămână totă cu prețulă de pană atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare in fie-care 4b erăși cu același preță, căci cei 2 fl. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci încăce amă făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea fliarului câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amă isbutită ca fliarulă să-și aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se cerii astă4i dela ună fliară, mai alesă când elă este chiămatu a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sorte. Prin urmare nu putemă flice că amă ajunsă la capătulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astăfli când, ca niciodată până acuma, posițiunea fliaristicei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față t6te nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloră poporului română : 
se cere dela noi să ne încordămă puterile cu îndoită energiă și să continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducândă nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei nu numai să corăspundă mai multă chiămării sale, ci să se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă să p6tă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimă să facemă și cu începerea anului viitoră mai multe esențiale ameliorări în fliarulă 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 păte nu le-amă putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru unii numără însemnata de bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

voră colabora regulată la f6ia nostră, așa ca materialulă ce’lă va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloră 
poporului, nu numai pe teremulă politică, literară și socială, ci ținendă deopotrivă semă și de interesele sale din punctă de vedere ală economiei, 
educațiunei și higienei, ală afaceriloră sale cu autoritățile cu cari vine mai desă în atingere și ală trebiloră sale financiare și comerciale.

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

Deschidemă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei, care deși mai bogată în materială va costa ca și pănă acuma 12 fl. v. a. 
pe ană- și în deosebi pentru aceia, cărora impregiurările nu le ertă de a abona întregă fliarulă, 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 să stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculu domniiloră loră pentru lățirea „Gazetei Tran
silvaniei precum și pentru răspândirea în poporă a numereloră cu data Duminecă, ce se potu abona și separată.
.••/aii* u«lr • i ir- •- -ii!»'.nu •• Redacțiunr

Prețulu abonamentului la „Gazeta Transilvani ei
Pentru Austro-Ungaria: Pentru România și străinătate:

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

Abonamente ia 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, să binevoiescă a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Aclmimstrațkmea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 20 Decemvrie v.
G-uvernulă ungurescă se ocupă 

cu cestiunea de a numi ună ad- 
ministratoră ală patriarchiei din 
Carloveță. Gf-uvernulă pusese ochii 
pe episcopulă Stoikovicî, der alții 
dela cari guvernulă a cerută sfată 
au recomandată pe episcopulă Pe
tr o viei, nu pentu că s’ar aștepta 
din parte’i vr’o îmbunătățire a si- 
tuațiunei bisericescl, ci din alte 
motive, pe care f‘6ia serbescă 
„Branik“ nu le dă pe față, ci se 
mulțămesce a aduce numai soirea, 
că în curendă va fi numită epis
copulă Petrovici administratoră 
ală patriarchiei Carlovețului.

Acestă împrejurare face pe 
foile naționale serbesci se se ocupe 
de situațiunea bisericei serbesci 
din Ungaria, întrebându-se, cum 
au putută Serbii să aducă și să 
sufere atâtea jertfe pentru biserica 
loră și cum a fostă cu putință, 

ca tote atacurile violente în con
tra ei se se sfărîme.

„Zastavaf< flice că, biserica ser
bescă fiindă națională, e strînsă 
legată cu poporală și câtă vreme 
va esista acestă legătură, biserica 
e asigurată contra orl-cărui atacă; 
nu totă așa ar sta lucrulă, decă 
legătura dintre poporă și biserică 
s’ar slăbi, căci biserica, despărțită 
și înstreinată de poporă, e fără 
putere și amenințată.

Patriarchulă Anghelici a avută 
nenorocirea de a se pune în con- 
flictă cu poporală și astfelă slă- 
bindu-se legăturile dintre elă și 
biserică, acesta n’a avută destulă 
putere se resiste încercăriloră re
gimului de a’i .încălca autonomia. 
Patriarchulă Anghelici, și ori-care 
altă episcopă serbescă ar fi ajunsă 
în posițiunea lui, decă voia să a- 
ducă servicii bisericei sale, trebuia 
să refuse numirea din partea gu

vernului ungurescă, pentru ca ast- 
felă se nu fiă încălcată dreptulă 
poporului de a’și alege pe capulă 
bisericei, pentru că nu în serviciul 
guvernului ungurescă e chemată a 
sta biserica, ci în serviciul poporului.

Foile naționale serbesci se temă, 
ca nu cumva și de rendulă acesta 
se se comită din partea regimului 
ună atentată la dreptulă popo
rului serbescă de a’și alege pa- 
triarehă, Și temerea acesta nu e 
fărătemeiu, decă ținemă semă de 
faptulă, că numirea lui Anghelici 
a fostă motivată de guvernă prin 
împrejurarea, că la alegerea tre
cută nu s’a obținută unanimitatea 
voturiloră.

Nimică mai ușoră decâtă se 
strice uneltele guvernului unani
mitatea voturiloră și astfelă gu- 
vemulă se fiă erăși în dorita po- 
sițiune d’a numi pe noulă pa- 
triarehă.

Nu este acestă pretențiune a 
guvernului o dovadă, că nu e dis
pusă se respecte autonomia bise
ricei serbesci, care nu conține în 
legile și regulamentele ei nici o 
disposițiune, ce ar impune, ca 
alegerea patriarchului se se facă 
cu unanimitate de voturi?

Și apoi cum rămâne cu drep
tulă de alegere, decă se pretinde 
unanimitatea voturiloră? La ale
gerea trecută au fostă aleși pe 
rendă cu maioritate imposantă, 
cu doue din trei părți a voturilor, 
episcopii Stojkovici și Zivkovicî, 
și cu tăte astea guvernulă n’a în
tărită pe nici unulă, pentru că 
scia că nu se va pute servi de ei 
ca nisce instrumente drbe. A pre
tinde unanimitetea voturilorii, în- 
semneză a lovi în noțiunea ale- 
gerei, a scurta poporul serbescă 
într’unulă din cele mai sfinte drep
turi ale lui.
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Prin urmare Serbii au drep
tate s6 se temă de o nouă încăl
care de atentată în contra drep- 
turiloră autonbme ale bisericei 
lortt.

Ca se facă imposibilă acestă 
atentată, în casă când s’ar con- 
convinge Serbii, că nu e modă d’a 
se obține unanimitatea voturiloră, 
va fi necesară ca minoritatea ce 
s’ar afla, decă voesce binele po
porului și bisericei serbesci, se se 
abțină dela alegere, er de altă 
parte episcopii se păzescă ordinea 
și regulamentele bisericesc! și să 
nu se îmbulzescă a ajunge cu 
orl-ce preță pe scaunulă patri
archies

Numai așa potă Serbii, sub ună 
regimu ca celă de acj!> se’șl scape 
biserica loră de peire și prin ea 
se ’ș! scape școla și naționalitatea 
loru.

ZZ'TZST
Regele Milană a trebuită se cedeze 

radicaliloră, pentru ca să potă ajunge la 
o înțelegere. Intre altele a trebuită să 
consimță la o modificare a proiectului 
de constituțiune. Lucrurile s’au petrecută 
astfeliu: O deputațiune a radicaliloră se 
duse la paiață, ca să roge pe Regele să 
renunțe la unele prerogative ce și-le re- 
servase corona în proiectulă de consti
tuțiune. Regele s’a învoită într’ună punctă 
și așa s’a dispusă în constituțiune, ca 
„Nici o armată streină să nu calce pe 
pămentulă Serbiei, și armata serbescă nu 
pote servi sub steagă streină fără apro
barea Scupcinei celei mari. Cu acesta 
s’au mulțămită radicalii și Regele con
cedia deputațiunea în modulă celă mai 
amicală ciicendă.- „Speră să vă potă pre
găti în curând o nouă și plăcută sur
prindere. “ In ce va consta acestă surprin
dere nu se scie; probabilă, că înlocuirea 
ministerului Eristici cu ună ministeră ra
dicală.

„Kreuzzeitung" e informată din 
Londra, că generalulă rush Ignatieff va 
sosi în Ialta, ca să fiă primită în au
diență de Regina Natalia a Serbiei. De 
asemenea se observă multă o scire adu
să de „Franckfurter Zeitung", că rapor
turile dintre prințulă Alexandru de Batten
berg, fostulă principe ală Bulgariei, și 
dintre Țarulă s’ară fi îmbunătățită în 
timpulă din urmă în modă însămnată.

„Agenția Ștefani" din Roma confirmă 
scirea, că guvernulă tunesianti va cere 
funcționariloră străini, din diferitele ra
muri alej administrațiunei publice, ca 
să se naturaliseze ca Francesi ori ca Tu- 
nesianî, în casă contrară voră fi conce- 
diațl din serviciu. „Opinione" (fi06) că 

acestă nou incidență va provoca erășl 
polemica și diferențele despre care se 
spera, că au încetată pentru multă vreme. 
Precum, adauge ofîciosa din Roma, gu
vernulu italiană s’a pusă deja în înțelegere cu 
Anglia și a informată puterile centrale des
pre acestă incidență.

SOIRILE DILEI.
•

Aflămă că Domnele române din JBra- 
șovă împreună cu comitetulă parochială ală 
bisericei Sf. Neculae din Prundu voră 
împărții Sâmbătă, în ajunulă Crăciunului, 
la 2 ore după ameflă, în sala gimnasiului 
română, copiiloră români lipsiți, cari cer- 
ceteză școla, îmbrăcăminte, precum și 
bani și de-ale mâncării săraciloră. înde
plinirea acestui actă de binefacere, care 
vorbesce de sine, merită a fi vădută de 
câtă mai numerosă publică.

* * *
D-lă deputată dietală Carolă Eot

vos, apărătorulă d-lui generală Traiană 
Doda, a fostă în Oaransebeșă spre a 
asista la oculata medicală, ordonată de 
tribunalulă de presă din Aradă în pri
vința stărei sănătății d-lui generală. 
Acestă oculață a îndeplinit’o mediculă 
tribunalului din locă, apoi fisiculă ora
șului Oaransebeșă ca bărbați de specia
litate denumiți de tribunală. Decă „Foia 
Diecesană" e bine informată, ambii me
dici, deși nu s’au înțelesă între sine la 
tote punctele din interogatoriul tribuna
lului, totuși s’ar fi declarată, că starea 
sănătății d-lui generală este și de pre- 
sentă astfelă de alterată, încâtă este es- 
chisă posibilitatea de a se putea apăra 
în personă înaintea tribunalului, chiar 
de s’ar și înfățișa înaintea lui.

* * *
Aceia dintre bărbații români, cari 

și-au primită educațiuneala școlele din 
Blașiu, mai vârtosă însă număroșii preoți 
din archidiecesa Blașului, precum și mulțl 
alții din diecesele sufragane îșl voră 
aduce aminte de sigură cu recunoscință 
de acea societate de lectură a teologiloră 
din Blașiu, care portă numele eminentu
lui episcopă română de odinidră Inocen- 
țiu Micu-Claină, și care aprope de 25 de 
ani contribue la desvoltarea în cultură 
și sciință a aceloră tineri teologi din 
Blașiu, cari au menirea de a păstori o 
parte atâtă de însămnată a poporului 
română. Mijldcele cu care acestă socie
tate contribue la desvoltarea tinerime! 
suntă cele mai eficace: ședințe literare, 
redigiarea unei foi de esercițiu, o biblio
tecă nu mare, dârbine arangiată etc. Re
gretabilă este însă, că acestă societate 
binefăcătore, avisată fiindă mai numai 
la sprijinulă tineriloră ei membri, nu nu
mai că, din lipsa mijloceloră materiale, 

nu este în stare să-și ia ună avântă co- 
răspundătoră indigințeloră progresive ale 
timpului, der este redusă aprope la stag- 
națiune. Din asta causă suntemă rugați 
a apela la sprijinulă binevoitorii ală Ro- 
mâniloră iubitori de progresă, rugându’i 
să nu’șluiteada sprijinulă neapărată tre- 
buinciosă acestei societăți cu înaltă chiă- 
mare. Mai vertosă amă crede, că aceia 
dintre preoți și alțl bărbați români ai 
noștri, cari au gustată din binefacerile 
acestei societăți, ară trebui să’șl țină de 
a loră datorință a se înscrie între mem
brii fundatori, ori sprijinitori ai ei, cu 
atâtă mai vertosă, cu câtă taxa de mem
bru fundatoră este numai 10 fi., plătin- 
du-se chiar și în 2 rate, er membri spri
jinitorii suntă toți aceia, cari dăruescă 
societății suma dela 1 fi în susă.

** *
„Foia Diecesană" comunică urmă- 

torulă faptă lăudabilă: „In Forotică s’a 
vândută pe calea licitațiunei , l/l .se
siune de pământă a unui credinciosă de 
ală bisericei nostre, care pămentă a 
voită să-lă cumpere ună streină, der vă- 
dendă acesta fruntașii bisericei nostre 
de acolo, numai decâtă au adunată co
mitetulă parochială și au decisă a cum
păra acelă pămentă pe sema sf. nostre 
biserici, jceea ce s’a și efectuită pe 
lângă ună preță de 540 fi. Credincioșii 
noștri din Forotică au primită cu însu
flețire acestă faptă creștinescă lăudabilă 
ală comitetului parochială, er noi am 
dori, ca tdte comitetele nostre parochiale 
să se potă învrednici de-a săvârși astfel 
de fapte lăudabile".

** *
Dlă I)r. Gr. Crăiniceanu, medică ocu- 

listă din BucurescI, oprindu-se, la întor- 
cerea sa din o călătoriă în Germania, 
în Oaransebeșă, a făcută o operațiune 
de ochi locuitorului din comuna RuienI 
din apropierea Caransebeșului cu numele 
Florea Baba. Pațientulă, după opera
țiunea săvîrșită cu multă succesă, a ră
masă în îngrijirea d-lui Dr. Leo Mure- 
șiană din Oaransebeșă. După o îngri
jire de 3 săptămâni pacientulă a putută 
părăsi odaia vădendă perfectă cu ochiulă 
operată, cu care mai nainte nu văcjuse 
nimică.

♦* *
In curândă va apăre în Germania 

o carte „asupra vecliiloră obiceiuri și mo
ravuri românesci,a datorită penei d-șorei 
Elena Văcărescu, domnișora de onore 
a M. S. Reginei a României. Acestă 
lucrare, spune „Epoca", care apare în 
limba germană, a fostă tradusă de au
gusta nostră scriitore. „Carmen Sylva".

Din camerele române.
In senată: discuția pe articole asupra 

răspunsului la mesagiulă tronului.

D-lă senatoră Grigorie Sturza anunța 
o interpelare privitore la politica esternă, 
despre care a atinsă art. 2 din răspunsă.

D-lă senatoră P. Aurelianu la art. 3 
propune ună amendamentă, în care o 
parte privesce pe țărani, er alta regimulă 
economică. Dânsulă constată că statulă 
română este ună stată eminamente a- 
gricolă; partea cea mai mare, trei din 
patru părți, din veniturile statului le dă 
poporațiunea agricolă. Oratorulă arată 
apoi pe largă meritele populațiunei ru
rale în trecută și în presentă și cfi00, că 
acesta este temelia pe care trebue să se 
clădâscă edificiulu statului română. Și 
temelia trebue să fie solidă. Trebue să 
se dea pămentă țăranului. Der de unde? 
Din moșiile statului, oprindu-se pe de o 
parte d’a mai vinde moșii în corpă în- 
tregă, er pe de alta d’a se lăsa voie gu
vernului să cumpere moșii mari particu
lare, care vor fi puse în vendare. Se mai 
cere apoi pe lângă pămentă. ca să se o- 
crotescă munca țăranului.

La articișlulă 4 privitoră la indus
trie d-lă Aureli ană cere, ca să se declare 
că industria uăsăendă va fi ocrotită și 
încă pe o scară și mai întinsă de câtă 
pănă acum.

D. ministru ală domeniiloră Lahovary 
declară, că guvernulă va încuragia indus
tria născândă și va face să se înteme
ieze și alte fabrici, der aceste lucrări nu 
se potă tranșa acum, fiind-că ceră discu- 
țiunl îndelungate. Rogă der senatulă să 
nu primescă amendamentulă.

D-lă Aurelianu propune ună amen
damentă la art. 5' în care se vorbesce 
de înființarea unui credită industrială. 
La art. 7 d-lă Aureliană propune să se 
dică întocmirea unui serviciu de naviga- 
țiune, precum și construirea unui podă 
peste Dunăre și a portului de la, Cons-

D-lă Cârpă, ministru de esteme, 
crede că nu este bine să se espună nu
mai dorințl, căci astădl nu se pote cu- 
nosce încă întrega situațiune financiară. 
Ceea ce doresce d. Aureliană cere o sumă 
de vre-o 250 de milione, care se tra
duce într’o urcare anumită a bugetului 
cu vre-o 10 milione. D’almintrelea dorin
țele d-lui Aureliană le împărtășesce și 
guvernulă și le va esecuta în limitele po
sibile. Rogă Senatulă să respingă amen
damentulă.

Amendamentele au fostă respinse tote.
La art. 9 d-lă senatoră Climescu pro

pune două amendamente : unulă privitoră 
la organisarea școleloră publice și pri
vate, și altulă la protegerea bisericei. 
D-lă ministru Cârpă arătă, că guvernulă, 
decă a accentuată în învățământulă nostru 
partea sciințifică, este că a voită numai 
să stabilescă ună echilibru între cele două 
ramure : partea literară sciințifică.

Amendamentele d-lui Climescu suntă 
respinse.

La art. 10 d-lă senatoră Mârzescu 
dice, că de câte ’ori a fostă vorba de 
armată, dânsulă a votată totă, cu o sin
gură escepțiune: când s’au cerută 30 de 
milone pentru fortificații. Acum, avândă 
în vedere cele petrecute la ministerulă 
de resbelă, și avendă în vedere proce- 
sulă fostului ministru Anghelescu, în
trebă, decă guvernulă s’a constituită parte 
civilă și mai întrâbă, decă guvernulă a 
studiată bine tdte actele dela ministe-
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Novelă- 
I

Celă fericită mai multă viseză, de
câtă trăesce. Și așa visa și Guță, uni- 
culă fiu ală mamei sale văduvite. Cine 
l’ar fi vădută așa de sburdalnică, așa 
de hazliu și precupeță la vorbă, de 
bună semă că i-ar fi venită să’lă pis- 
muiâscă. Deși nu văcjuse nicl-odată pe 
taică-său, Guță totuși adeseori se făcea 
că’lă aude, că’lă vede și îi imita vorba 
cu atâta fidelitate, câtă cocona Elisa 
Zîmbrenă, vădendu’lă așa în firea tată- 
său, în ornirilc și năravurile lui, nu 
arare-ori plângea de bucurie, și de du
rere. Der Guță nu pricepea lacrimile 
mamei sale, și ar fi fostă și rău să le 
pricâpă.

Guță era școlară, școlară cum e 
legea. Isprăvi două clase liceale în ora- 
șulă din vecinătate, unde mamă-sa îi 
închiria o odăiță bine întocmită, curățică 
și prietenosă. Vera o petrecea la mo
șia mamei sale din Costescl. Aici îi plă
cea lui Guță să mergă cu Ionă ală lui 
Breazu și cu Matei ală lui Sfornăilă, pe 
la iezătura gârlei ce curgea alăturea 

satului, să se scalde împreună, să princjă 
vrăbioi, să se sbârnăe după coțofane 
cu praștii sucite de Ilie ală lui Huzdupă, 
și să facă câte și mai câte năzdrăvănii. 
De multe ori venia acasă mâhnită er 
mamă-sa, întimpinându-lă cu vorbe as
pre, Guță se jura în totă felulă, că n’are 
să mai umble pustiu cu prostulă lui Sfor
năilă, cu nătântoculă lui Breazu, că n’are 
să ia mai multă prăștii dela folticosulă 
Hie și că o să se ogăescă, să se facă bună 
și ascultătoră. Și cocona Elisa îlă ierta, 
căci de, ea era mama lui și Guță fiulă ei.

Vieța dela țeră îi priia lui Guță. 
Obrajii lui băteau în colorea unui tran
dafirii roșu, trupulă lui era vânjosă, 
ochii scînteiătorl și veseli, er gura vecl- 
nică îi umbla. Trecu și vera. Septem- 
vre îlă chema pe Guță la școlă, la blăs- 
tămata de școlă, cum îi (jicea elă, care 
’lă despărția de dragi prietinii lui, de 
jocurile loră, de glumele ce le sciau e, 
spune pe după mora lui Petre Hodorogă 
la care uceniseră mulțl morari din ju- 
rulă acela. Da, Guță trebuia se mârgă 
la șc61ă, să nu mai facă pe păsărarulă, 
să nu mai strige după Cilibi-Moise ce 
schimba inele pentru sdranțe, să mai 
aibă deosebita plăcere de a striga dim

preună cu feciorulă lui Breazu și Sfor
năilă după covrigarulă ce’i chema la co
vrigi. Trebuia să mergă Guță întristată 
și amărîtă! La șcălă, ca și acasă, totă 
elă era. Norocă că l’a dăruită Dumne- 
deu cu minte ageră, căci altcum, după 
sîrguința lui judecată, ar fi rămasă totă 
Guță golă fără lecă de cunoscință din gra
matica și sintaxa latinescă.

** *
CâțI-va ani trecură de când Guță 

învăța și cum învăța îșl căpăta minte, 
cumpătă și socotelă în tote aface
rile lui, pănă și în cele mai f ne
însemnate. Când venia vera acasă, 
nu vrea să mai scie nici de Mateiu, ,nicl 
de Ionă, nici de Ilie, prietinii lui de 
odiniără. Aceștia îi cjiceau „domnișoră", 
6r elă le dicea loră „proști". Ce să’i 
faci, așa schimbă vremea omenii.

Guță era studentă mare. Nu dorea 
însă casa părintescă de locă. Mamă-sa 
îi scria desă să-i spună pe când să-lă 
aștepte, elă însă seu nu răspundea de 
locă, său decă răspundea, îi scria totă 
dea’ndosele. Sărmanulă Guță!

Singură în odaia lui, de multe ori 
se trezia dimineța atinsă de raclele s<J- 
relui în față, și trezită cum era, sta ră- 

dimată cu cotulă pe marginea patului 
gândindu-se la visurile din cari îlă tre- 
dise sărele și sgomotulă asurditoră de 
pe stradă.

Peste drumă, față ’n față de locuința 
lui, vedea de câteva dimineți o ferestră 
deschisă și printre florile ce așteptau să 
fiă udate, ună capă femeescă împodo
bită cu doi ochi frumoși, azurii și cu un 
pără blondă și lungă, atârnândă resfirată 
peste umeri. Elă i-se uita în ochi, ea 
îlă ochia pe furișă, și amândoi îșl nu
treau taina inimei cu privirile dulci și 
galeșe, repețite din minută în minută.

Frumsețea ei nu era ceva extraor
dinară, ci mai multă privirile ei dulci, 
inima ei bună și curățenia sufletului ce 
se oglindau în ele, o făceau așa de fără 
de semănă în ochii lui, deși nu vorbise 
cu ea nici odată. La spatele ei, Guță 
adeseori vedea o femeiă sbîrcită de ani, 
mică la stată, care cu multă grijă îi ne
tezea părulă și fruntea, îi lega la gru
mazi frumosa legătură albastră și, săru- 
tând’o, se depărta. Elă atunci ofta di- 
cândă: „Ce bine ’ți stă ție, ce frumosă 
ești, ce bună ești, scumpa mea necunos
cută. Sciu că din gura ta vorbesce ne
vinovăția, din ochii tăi scînteeză ferici-
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rulă de resbelă, spre a sci care suntă pagu
bele si ce trebue să câră.

D-lă generalii Jfanw, ministru de 
resbelti, nu crede, că este în căderea 
dânsuluid’a face rechisitorulă guvernului 
trecută jacâsta o pote face ună senatorii, 
care precisândii fapte va pute ave tote lu
minile necesare dela guvernă. In ce pri- 
vesce afacerea ex-generalului Anghelescu, 
d. Mânu declară, că guvernulă s’a cons
tituită parte civilă și că chiar și frații 
Maican, fiind-că sentința contra loră s’a 
dată, voră fi urmăriți pe cale ordinară 
pentru despăgubire cătră stată,

D. ministru recunosce, că trebue să 
se ia măsuri de apărare a țerei, decâtă 
planurile de apărare ațărei atârnă dela pri
ceperea și vederile titularului dela depar- 
tamentulă de resbelă. Dânsufă va chib- 
zui ce trebue să se facă .pentru apărarea 
țărei.

Răspunsulă la mesagiu a fostă vo
tată cum s’a compusă de comisiune.

In cameră d-lă deputată D. Alexan- 
drescu interpelâză guvernulă, decă are 
de gândă să înlocuiască funcționarii 
străini dela linia ferată Lembergă-Cer- 
năuțl-lașl cu funcționari români și decă 
se va plăti funcționariloră români, cari 
se află actualmente în sărviciulă acelei 
linii, reținerile seu pensiuni.

D-lă ministru P. Carpii răspunde, 
că acum guvernulă română e în tratative 
cu consiliulă de administrația din Viena 
ală disei linii și pănă acum nu se pote 
da nici un răspuns, deci d. Alexandrescu 
să’șl amâne interpelarea.

D-lă deputată Ionii Nădejde interpe- 
leză guvernulă în privința unoră datorii 
ale nescăroră rădeșl, cari au fostă plătite 
de dânșii și acuma ei suntă urmăriți din 
nou. — S’a comunicată guvernului.

D-lă deputată C. M. Caracostea de
pune nisce cereri de pământă de ale să- 
teniloră din județulă Oltă pe biuroulă 
Camerei.

Se cetesce apoi răspunsulă la mesa- 
giulă tronului.

D-lă deputată G. Panu dice, că va 
analisa adresa maiorității să vedă, decă ea 
este conformă dorințeloră țărei. Arată 
că conservatorii nu au fostă, înaintea 
venirei junimiștiloră la putere, tocmai 
devotați țărei. Intre aceștia citeză pe 
d-nii Emilă Mavrocordată, D. R. Rosetti, 
N. Filipescu, etc. ț)ice că dânșii n’au 
fostă tocmai ortodoxl față cu Regele. Ci 
teză mai multe articole din „Epoca", 
subscrise de conservatori, citesce și pa- 
sagii din niște manifeste de-ale oposi- 
țiunei-unite, prin cari ei veștejau pur
tarea capului statului față cu guvernulă 
I. O. Brătianu. ț)ice că nu accidentală 
îșl schimbă cineva atitudinea față cu 
tronulă. Deci nu înțelege cum se es- 
plică pasagiulă din răspunsă relativă la 
atitudinea conservatoriloră față cu re
gele. întrebă ce recunoscință au con
servatorii față cu regele, că s’a scăpată 
țera de d? Ionă Brătianu și s’a adusă la 
putere d. P. P. Cârpă?

Arată cum s’a formată cabinetulă 
actuală. S’a luată, dice, ună președinte 
dela curtea de casațiă și l’a adusă în 
capulă afaceriloră statului, care era cu 
totulă străină de luptele politice; ei, 
pentru acesta să fimă noi, parlamentulă 

rea, și pe obrajii tăi s’arată castitatea."
Când se depărta de acasă, Guță o 

lăsa lucrândă lucruri de-ale femeiloră, 
când venea, o vedea cetindă. Er când 
da spre sâră, se- lăsau perdelele în josă 
și se. găta fericirea lui Cruță. înainte 
însă de-a se închide ferestra, fata totă- 
deuna îșl scotea capulă afară, se uita în 
6usă și în josă, și de după perdea în 
ferestra lui.

Cruță o privia ore întregi și înce- 
tulă cu încetulă atâta se îndrăgi de ea, 
încâtă nici diua, nici noptea nu avea 
odichnă. De se punea să scrie cevașl, 
’i se părea că-i vede tipulă în fiă-care 
cuvântă, în fiă-care literă; i-se părea că 
aude ferestra deschidându-se, că o voce 
îlă strigă încetă și atunci, cutremurân- 
du-se în întregă ființa lui, elă sărea dela 
masă și mergea să vedă, e adevără său 
numai o închi uire. Sufletulă și-lă simția 
plină de ea, mintea și inima răpite de 
farmeculă cu care aseră îi zimbise de 
după perdele. Tdtă lumea o uitase. în
cântată de grațiile ei, nu scia că mai 
trăescă și alți omeni în lume afară de 
ei, nu-șl mai aducea aminte nici de 
mamă-sa, nici ' de frumsețile dela țeră, 
de tote ale lui de odinidră. Nici că putea 

țărei, recunoscători M. S. Regelui. Celă 
puțină d-loră conservatori, decă ați fi 
dată concursulă d-v. guvernului actuală, 
chiar din prima di; der nu ați făcută 
așa: au trecută optă luni și în acestă 
timpă v’ațl târguită cu junmiștii.

Ajungândă la paragrafulă politicei 
esterne, dice că guvernulă trecută ală 
d-lui I. Brătianu avea o politică bine 
stabilită, era cu Germania. Der guver
nulă actuală nu se esprimă cu pre 
multă claritate în privința acâsta. De 
ce cabinetulă, înaintea alegeriloră, nu 
șl-a esprimată. în apelulă său, credința 
sa în privința politicei esterne? D. Panu 
crede de cuviință ca politica României 
să fie adevărată neutră și numai în mo
mente bine hotărîte să se închee alianțe 
cu vre-o putere mare din centrulă Eu
ropei. In țera românescă cine conduce po
litica esternă? Miniștrii? Cabinetulă? Nu, 
Regele. Acesta, e ceva neconstituțională. 
D. Ionă Brătianu a inaugurată acestă 
precedentă, cu scopă ca Regele să-lă ție 
la putere. Și tote partidele au făcută 
și facă așa. De unde resultă, ca Regele 
să conducă politica esteridră? Regele 
are alte drepturi, nu aceste.

D-lă Panu .vorbesce de paragrafulă 
privitoră la starea sătenului română și 
de vinderea moșiiloră Statului în lo
turi mici. Unii din domnii dela guvernă 
susțină, ca să dămă țăranului pământă, 
fiindă-că Statulă nu guverneză bine aceste 
bunuri, alții dintră d-loră dică să nu le 
dămă pământuri, fîindă că suntă inculțl 
și neresponsabill. Toți se îngrijescă de 
țărână numai în planulă ală II-lea. ț)ice 
că noi suntemă de vină, că țăranulă e 
incultă, mai bine de 40 de ani amă 
avută direcțiunea politică în mână și 
n’amă făcută nimică pentru dânșii. Și 
cine îi acusă, că suntă inculțl? totu noi. 
Să-i punemă sub tutelă, cum a disă d-lă 
Păucescu? Mai de grabă să ne punemă 
pe noi mai ântâiu sub tutelă, căci noi 
suntemă de vină.

VoițI d-stră tutelă? Der pănă acuma 
n’amă avută tutele ? Toți proprietarii de 
când e lumea, n’au esploatată pe bieții 
muncitori? VoițI să mai faceți și alte 
esperiențe? Nu vedeți, că ele au dată pănă 
acuma resultate triste?

D. Panu urmâză mai departe să 
arate cum s’a formată proprietatea mare 
și iobăgia. Nu prin nisce fenomene na
turale, repartiția averei, a bogăției a 
făcut-o acesta. Apăsarea, birulă greu, 
resbelele cele lungi, l’au făcută pe 
țărână să fie iobagiu. Decă suntă neajun
suri în țeră, numai intervenția Statului, 
a puterei culte și iuteligente a făcut-o 
acesta. Noi, radicalii ceremă cu totulă 
din alte motive, ca să se dea pământuri 
săteniloră. Țăranii au dreptă la pământă, 
trebue odată să se reguleze raporturile 
dintre proprietară și sătenă într’ună modă 
equitabilă, căci țăranulă e ținută într’o 
inferioritate economică și elă nu e 
în stare să se lupte pentru esistență 
față cu celelalte clase.1 Trebue să re- 
aducemă echilibrulă. Căci în astfelă de 
casă, elă va rămâne totă incultă, totă ne
responsabilă și totă minoră, după espre- 
siunile d-lui Grigorie Păucescu.

(Va urma.)

să fiă altfelă. Tătă dorința deocamdată 
îi era să-i scie numele, condițiunea pă- 
rințiloră ei și.-..

„De-ar fi să-i cadă vre-o flore, seu 
altă obiectă din ferestră," îșl (jicea elă, 
„m’așă grăbi să i-lă ridică, să i-lă dau 
și să-i facă cunoscința." Chiar de nu 
i-așă vorbi, m’ar pricepe totuși, că simtă 
ună nu sciu ce pentru ea, și din ochi 
ne-amă înțelege, decăe să fimă fericițl.“

Guță însă nu afla prilejă de locă la 
o întâlnire; o vedea numai adeseori ne
astâmpărată, mergândă pănă la masă, 
luândă o carte și erășl punând’o josă. 
Cânta adeseori de jale și de dragoste 
și nu înceta pănă ce bătrâna o chema 
să-i dea cafeaua de ojină ori să-i citescă 
cevașl din <j'aru^ ce prenumărase 
numai de-o lună.

Guță pricepea că trebue să fiă ceva 
la mijlocă : „De unde atâta neastâmpără ? 
Se va fi gândindă vre-odată la mine? O 
fi să ne vedemă câtă mai în grabă și a- 
tuncia cum să’i vorbescă ?“ Astfelă gân
dea elă mergândă cu cărțile în mână la 
șcâlă.

Sera, după ce se închidea ferestra. 
Guță eșia la largă apucândă pe șoseua 
ce duce în poenă. Nu putea să stea 
acasă fără de-a o vede, fără de-a o aucfi,

Sărmanulă Guță, era îndrăgostită!
(Va urma.) 

ală Societății academice socialu-literare „Româ
nia Jună" din Viena pe anulă adminis

trativă 1887—8.
Din raportulă anuală ală acestei so

cietăți pe anulă 1887—.8, care este ală 
18-lea. ană administrativă ală ei, însem- 
nămă următârele:

Conducerea societății a fostă con- 
credută unui comitetă constătătoră din 
6 membri ordinari și unulă suplinitoră; 
atâtă pentru semestrulă primă, câtă și 
ală doilea, a funcționată ca președinte 
Virgilă Oniță, er ca vicepreședinte d-lă 
Demetriu Axente. Comisiunea literară 
a fostă compusă din 5 membri, er cea 
revădătore idin 3.

Societatea.a denumită de . membri 
onorari pe: d-na M. Poni și pe d-nii A. 
Mocsoni,1 A. Naumă și D. Zamfirescu; 
er de membri emeritațl pe d-nii: Dr. 
Ioană Paulă, Ioană Panțu și Emiliană 
Popoviciu.

Ajunulă ss. Pasci, memorabilă pen
tru Societate din causă că atunol s’a 
pusă basa la înființarea ei, Societatea l’a 
serbată prin o ședință festivă.

Pentru înaintarea în sciință și' cul
tură, membrii societății au ținută 9 Șe
dințe ordinare, 2 literare, 1 festivă și 
4 extraordinare în cari s’au cetită 8 o- 
perate și critice ; au avută la disposițiune 
ună cabinetă de lectură adjustată cu 
4b foi și o frumosă bibliotecă, constă- 
tătore din 930 opuri.

Pentru promovarea cantului și cul
tivarea membriloră-și pe terenulă mu- 
sicală, corulă societății, ce s’a înființată 
înainte cu .2 ani, șl-a reluată activitatea 
și se speră, că de aici înainte va fi per
manentă.

Printre spijinitorii societății aflămă: 
din România pe M. S. Regina 100 lei, 
Generală G. Adriană 40 lei, Scarlată 
Vârnăvă 15 lei, Alexandru Rosseti So- 
lesco 5 lei, Tită Maiorescu 20 lei, Teo
doră Rosetti 25 lei ; er dela noi aflămă 
pe Escelența Sa Metropolitulă din Si- 
biiu cu 10 fl.; Ioan M. Moldovană, cano
nică în Blașă, 20 fl. etc.

Cu edarea Almanachului Societatea 
a avută, cu suprasolvirî cu totă, ună 
venită curată de 788 fl. 28 cr. și mai 
posede încă 975 esemplare.

Societatea numără 21 membri fun
datori 72 onorari, 42 emeritațl, 36 ordi
nari (cești din urmă suntă tineri univer
sitari în Viena, anume: 13 din Transil
vania, 2 din Ungaria, 10 din Bucovina, 
11 din România), 3 extraordinari (erășl 
studenți: din Transilvania, Bucovina și 
România).

Averea totală a Societății face 14 
mii 209 fl. 16 cr. dintre cari 10.827 fl. 
36 cr., bani, restulă în realități.

Mulțâmită publică-
Duminecă în 9 Decemvre a. c. Hu- 

stritatea sa Domnulă Comite supremă 
ală ,Comit. Făgărașului, Horvâth Mihâly, 
însoțită de M. O. Domnă protonotară 
comit. Ioană Turca și de Domnulă pro- 
topretore cerc. Ales. Belle, venindă în 
Șinca vechiă în visitațiune oficiosă (pen
tru a cerceta agendele oficiose comu
nale și notariale), a binevoită a ne vi- 
sita și. școla locală gr. cat. unde între- 
bândă pe mai mulțl copii și copile din 
diferite obiecte și fiindă mulțămită cu 
răspunsurile școlariloră precum și cu 
scrisorile și desemnele acelora, a dăruită 
școlariloră și premii în bani.

Binevoiască a primi Ilustritatea sa 
și pe acestă cale adânca nostră mulță
mită. Corpulu didactica.

DIVERSE.
0 matronă a gâscelorO. Proprieta- 

rulă Grigorie Buzană din Șermașulă 
mare, de pe Câmpiă, are o gâscă năs
cută în anulă Domnului 1859 după Chris- 
tosă. Venerabila gâscă, care în luna lui 
Aprilie anulă viitoră îșl va serbajubile- 
ulă de 30 de ani, șl-a câștigată stima și 

bunăvoința tuturor celor ce o cunosc; gâs- 
cele din comună o respectâză și, pentru 
istețimea și praxa număroșiloră ei ani, 
au proclamat’o încă de multă ca condu- 
cătore a loră, jurându-i ascultare și su
punere necondiționată în tote; înaintea 
publicului cetitoră șl-a câștigată chiar și 
renume, căci diarele s’au ocupată de ea 
încă și atunci, ^când numărulă aniloră ei 
era mai mică ca acum. Ună amatoru 
ală gâsceloră ne scrie, și noi înregis- 
trămă cu plăcere, că încărunțită matronă 
se află încă în totă vigorea, ouă de două 
ori pe ană și scote pui în două rânduri, 
câte 10—12 odată. Cu tote bătrânețele 
însă, este sprintenă și umblă „ca o fată 
mare", cum se esprimă corespondentulă 
deosebirea este numai, că are ună pân
tece mai mare ca consoțele ei.

Consulii rusii nihilistă. In timpulă 
unei: representațiuni teatrale în Malta, 
s’a găsită în logia ducesei de Edinburg, 
o soră a Țarului Alexandru, o cutiă cu 
dinamită. Era plănuită ună atentată în 
contra familiei ducesei, care anunțase că 
va asista la representațiă. Guvernulă 
engleză dispuse îndată să se facă cer- t 
cetare și resultatulă a fostă, că consu- 
lulă rusă din Malta fu arestată, ca bănuită 
că a pregătită și sprijinită atentatulă cu 
dinamită. A și mărturisită consululă fap- 
tulă, der a refusâtă a spune numele corn- 
pliciloră. Autoritățile engleze credă a 
fi peurma unei întinse conjurațiunl nihiliste.

0 eroină este pe terenulă sciințeloră 
matematice d-na Sofia Kowalowski, pro- 
fesoră la universitatea din Stockholm, 
care a câștigată în dilele acestea unulă 
din premiile mari ale academiei francese, 
fiind-că s’a distinsă între concurențl prin 
resolvirea unoră probleme ținătore de 
sciințele matematice. împrejurarea acesta 
a produsă mare sensațiune în Parisă, 
căci nimenea nu se- aștepta, ca tocmai 
o femee să se distingă între bărbați și 
încă tocmai în sciințele matematice. „Fi
garo", din care luămă acâstă scire, sus
ține, că d-na Kowalowski ar fi o stră- 
nepotă a fostului rege ală Ungariei Ma
tias Corvinulă, despre care sciută este, 
că a fostă Română.

Cursul a pieței Brasovu
din 30 Decemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.14 Vend. 9.16
Argintă românescă . „ 9.05 » 9.08
Napoleon-d’ori . . . „ 9.53 îl 9.56
Lire turcescl . . . „ 10.85 n 10.90
Imperiali.................. „ 9.85 9.85
Galbini.................. „ 5.66 n 5.68
Scris, fonc. „Albina“6°/0 „ ioi.- M —

n „ n 5% „ 98— îi 98.50
Ruble rusesc! . . . „ 122— îj 125—
Discontulă .... 6^-8% pe ană.

Cursnlu la bursa de Viena
din 31 Decemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0................................102.30
Renta de hârtiă5°/0................................. 93.30
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 144.—
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 98.10
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostii ungare (3-a emisiune) . . 117.50 
Bonuri rurale ungare..............103.80
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.80
Bonuri rurale Banatii-Timișii . . . 103.75
Bonuri cu cl. de sortare . . . . . 103.75
Bonuri rurale transilvane..........104.—
Bonuri croato-slavone.............. 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ......... 99.25
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 129. — 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului..................." . . . . 123 50
Renta de hârtiă austriacă .... 82.25
Renta de argintă austriacă . . : . 8310
Renta de aură austriacă . .. . . . 110.10 
Losuri din 1860 ...........................  . 139.60
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 881.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 406.— 
Acțiunile băncei de credită austr. . 310.30 
Galbeni împărătesei ....... 5.72
Napoleon-d’ori ................................ 9.55
Mărci 100 împ. germane.................. 59.22 */j
Londra 10 Livres sterlings .... 120.80

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" â 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria 1. Gross, în li
brăria Nliculae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

Editoră și Redactară responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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MONOCHORD

Vioră

Citeră cu arcușu. pe o cordă Nr. I. fi. 2.60; Nr.
’ Nr. III fi. 3.10 dimpreună cu scola de note pentru a înveța 

singuru, chiar și pentr’unu nespecialistti.
De procurata AltStidteT Brașovă.

Totodată ’mi permitu a atrage atențiunea onor, publică 
asupra bogată asortatului meu depositu de opuri de ÎUCSU, 
scrieri pentru tinerime, cărți pentrr copii cu ilustrațiuni, 
cutii cu petre de architecture pentru copii, veritabile de 
Richter, decorații pentru Cotillion, poddbe pentru pomulu 
de Crăciunti. Bilete de gratulațiă pentru anulă nou cu tecstu 
românescu, iranțuzescă și germană. 212,2—2

> 
>> 
>
> >
>

>

Avisu ct-lor& abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

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

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

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

Administraț. „Gaz. Trans.“

ABONAMENTE
la

„GAZETA TRAHSILVANIEI“ 
se potu face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându-se și 
posta ultimă.

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni..........................................
luni................ .......................
ană............................................

Pentru România și străinătate:
trei luni . .
șese luni. .
ună anu . .
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Pe
n

pe

5)

trei 
șese 
ună

3
6

12

’’ T . 

fi. — 

fi. — 

fi. -

10
20
40
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n

Sosirea și plecarea trennrilora și poslelora îs Brașovo.
d

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovd la Pesta

Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimiueța.

2. Dela Brașovu la Bucurescî:
Trenulă mixtă Nr, 318: 1 oră 55 minute după amdcp.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovd:

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

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

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Iunie 188S

Budapesta—Predealii Predealu—Budapesta DB.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuis-Aradu-B ■Pesta Copșa-mică—Sibiiu
Tren de 
per- 
s6ne

Trenu 
accele

rată.

Trenu- 
omni
bus

Trenu
mixt

Tren de 
per- 
sdne

Tronu. 
acoele- 
ratu

Trenu 
mixt

Trenii 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

Oradea-mare j

V ârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu,
Nădfișel

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

Clușiu I
Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiora
Vințultt de susiî 
Aiud
Teiușu
Crăciuneltt
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediaști 
Elisabetopole
Sighișbra
Hașfalău
Homorodii
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

I Brașovu

Timișîl
Predealii

Bucurescî

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

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

J6.12
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 Oradea-mare

Bucurescî 
Predealii 
Timiștt

Brașovu

Feldiora
Apața
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfâleu
Sighișoră
Elisabetopole 
Mediaști

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciun elii
Teiușfi
Aiudfl.
Vinițultt de susu
Uiora
Cucerdea
Ghirișu
Apahida

Clușiu I 
I

7.30
1.14
1.45
2.32

Viena
Budapesta
Szolnok

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 

‘ mixt 4.35
5.05
5.46

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

Copșa-mică
Șeica mare 
Lomneștt.
Ocna
Sibiiu

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

3.—
3.44
4.10
4.43
5.13
6.15
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53

10.27
10.42
10.58
11.35
11.39
12.31
5.12
8.20

6.05

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.-

1.42
2.32

Teiusă 
Alba-Iulia
Vințulu de josh
Șibottt
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamtt
Soborșinu
Bârzava
Conoptt
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

6.17
6.40

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

11.-
11.21

Aradu 2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29
6.33
2.50

7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.25
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.—

Glogovațu
Gyorok
Pauli șh
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșină
Zamu
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Or ăștia
Șibottt
Vințulă de joșii
Alba-Iulia
Teiuștt

1.47
2.08

8.55
9.54

t

J

Sibiiu*-Copșa-mie&

Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24
Lomneștt 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-mică ;10.49 11.45

Aradâ ) 
)

Szoluok
Budapesta

Viena

K5O
6.13
6.38
7.19
7.38
6.20

Cucerdea - Oșorheiu* 
Beghinulfi săseseîi

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoștt 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
Iernuttt. 4.43 11.57 5.11
Sânpaultt 
Mirașteu

4.58
5.21

12.12
12.36

5.28
5.53

Oșorheiu j 5.40 12.55 6.13
6.- 4.58

Reghinul-săs. 7.56 7.-

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
Hațegtt 8.51 4.16 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 5.58 Hațegii 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—Aradii

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.—

Nădășeltt
Gîhrbău 
Aghireștt 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V âsârheli 

IV ârad-V elen cz e |
J 
I

P. Ladăny 
Szolnok
Budapesta

Viena

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

Aradă
Aradulă nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișora

6.05 5.48 Timistira 6.25
6.33 6.19 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.14 8.08 Aradultt nou 9.11
9.12 9.02 Aradâ 9.27

5.-
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Begliinulu s&sescii-
Oșorheiu-Cueerdea

Simeria (Piski)-lJnied

Reghinul-săs. 8.35 8.-
Oșorheiu 10.20 9.49

6.56 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulii 7.40 12.58 11.02
Iernuttt 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoștt. 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

Ghirișu Turda Turda-Ghirișu

Mureșu-Ludoșii-Bistrița Bistrița-VIureșii-Ludoșu Ghirișd
Turda

<1
9.26 4.19(1 Turda
9.47 4.401 Ghirișfi

8.29
8.50

3.19
3.40

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

Murăștt-Ludoștt 
Țagtt-Budatelecu 
Bistrița

4.40 Bistrița 
g_02|i Țagă-Budatelecă 
____ 1 Murăștt-Ludoștt

Unied.-Simeria (Piski)

Notă: Num erii încuadrați cu linii grose însemnezi orele de nopte.

9.41
1.11

Sighișor a—Odorheiu

Sighișoră
Odorheiu

6.05
9.45

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

Odor h eiu—Sighișoră

Odorheiu
Sighișoră

5.38
9.16

Unieddra
Cerna
Simeria

9.30
9.56

10.15


