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Qătză cnozații ceflvtozi!
„Gazeta Transilvaniei11 întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele doveeji de simpatia și de încredere ce le-a primită acestă organu 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 românii și condusu de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulu nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei 4©ce am din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloru timpului și trebuințeloru cetitoriloră sei.

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

De atunci încăce amu făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea 4iarului câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amă isbutită ca 4iar’flh să-și aibă tipografia propriă.

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

Din contră, astă4i când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea Ziaristicei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisăre 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 să ne încordămu puterile cu îndoită energiă și să continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendu 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 se pătă 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 a4î 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 ună numără însemnată de bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

voră colabora regulată la făia nostră, așa ca materialulă ce’lă va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloru 
poporului, nu numai pe tăremulu 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 4iara 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 
orî și cărui Română, care scie ceti, ca să fiă informată despre interesele și trebuințele lui, ne-amu decisu ca dela anulu 11011 1889 îna
inte se mărimu în modu destulu de însemnatu prin adausuri numerele ndstre cu data de Dumineca și se le întocmimti și să le 
redactîlmu astfelu, ca să intereseze pe ori și ce cetitotu și să se pdtă, abona și separatu.

Deschidemă der abonamentu 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 Ziarulă, deschidemă abonamentu separatu la numerele 
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei*, cari voră costa pe ailU numai 2 fl. v. a.

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

(Annnciulâ Administrațiunîi pe pagina IV.) Redacțiunea.
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Brașovâ, 21 Decemvrie v.
„Siebenburgisch deusches Ta- 

geblatt11 din Sibiiu publicăîn nume- 
rulă său dela 1 Ianuarie st. n. o re- 
privire asupra situației Sașiloră ar
deleni în anul 1888, scrisă de depu
tatulă Iosif W. Filtsch, care merită 
o mai deaprope luare aminte din 
parte-ne.

înainta de tote constată d-lă 
Filtsch că în afacerile poporului 
săsescă nici în 1888 nu s’a ivită 
vr’o schimbare spre mai bine. Sta
rea anormală creată pe calea octro- 
ării în fundulă regescă se susține 
și Sașii trebue să se plângă îm
preună cu celelalte naționalități 
nemaghiare în contra continuelor 
violări ale modesteloră drepturi 
de limbă garantate prin legea de 
naționalitate dela 1868.

Nisuințele de maghiarisare nu 
numai că n’au slăbită în anulă 
1888, ci s’au manifestată din con
tră totă mai pe față. Ca dovadă 
citeză aici cunoscutele cuvinte 
pronunțate de deputatulă Busbach 
în ședința dietei dela 22 Noem- 
vre, apoi raportulă anuală ală 
reuniunei de cultură ungurescl și 
discursulă contelui Stefan Karolyi 
la adunarea kulturegyletului ar- 
delenescă în Brașovu, prin cari 
se cere pe față maghiarisarea.

In astfelu de împrejurări, 4ice 
deputatulă Filtsch, e fărte greu a 
se aplana divergențele dintre Sași 

și Maghiari. Cu tote astea Sașii 
au încercată acesta aplanare. Mai 
înteiu a debutată deputatulă Si- 
biiului Oskar de Melzl c’ună dis- 
cursă conciliantă și prevenitoră, 
der d-lă Tisza nu numai că n’a 
vrută să primescă mâna ce i s’a 
întinsă spre împăcare, ci a răs
punsă chiar bruscă și cu imputări. 
In urma acesta însuși Melzl a 
trebuită se constate înaintea ale- 
gătoriloră sei, că guvernulă n’are 
bunăvoință de a delătura grava- 
minele Sașiloră și că de aceea 
aceștia trebue se persevereze în 
oposițiune.

In continuarea revistei sale 
schițeză pe scurtă decursulă afa- 
cerei Steinacker și atitudinea die
tei, care a tolerată ca camera co
mercială din Pesta să jignesă li
bertatea cuvântului, a tolerat’o pen
tru că era vorba de ună deputată 
națională sasă și pentrucă dăscă- 
lirea lui Steinacker, secretarulă ca
merei comerciale, era în ochii 
dietei o faptă „patriotică11. Apoi 
arată că deputatulă care a fostă 
alesă în loculă lui Steinacker a 
primită programulă partidei na
ționale săsescl, der a declarată că 
va observa o politică reservată, care 
printr’o atitudine moderată să de- 
lăture neîncrederea ce domnesce 
în contra Sașiloră și a fidelității 
loră cătră stată.

Devenindă vacant cercul Ghim- 
bavului a fostă alesă redactorulă 

Iosifă W. Filtsch. Acesta n’a 
aflată de bine a intra în clubulă 
oposițiuăei moderate, după ce es- 
periințele din anii trecuți au do- 
documentată destulă de lămurită, 
că oposițiunea moderată maghiară 
nu are simțăminte mai bune față 
cu Sașii ca celelalte partide.

In fine accentuâză d-lă Filtsch 
atitudinea reservată și binevoităre a 
deputațiloră universității săsescl în 
desbaterile din anulă acesta și ter
mină cu următorea conclusiune:

„Astfelă se încheiă anulă 1888 
cum s’a începută, cu aceeași pu
țină perspectivă că se va îmbu
nătăți situația Sașiloră. Intraceea 
nu se pote nega, că în anumite 
cercuri săsesc! s’a lățită părerea 
că printr’o politică mai reservătă 
din partea Sașiloră e posibilă a 
se crea raporturi mai bune cătră 
Maghiarime în genere și cătră 
guvernă in specială.11

„Stimămă acestă părere și amă 
sprijini’o din totă inima, decă amă 
nutri numai câtă de puțină spe
ranța, că ea va ave orecare suc- 
cesă. Durere însă că nu putemă 
împărtăși acestă speranță. Cei drept 
Maghiariloră le-ar fi forte bineve
nită o astfelă de atitudine a Sa
șiloră și li s’ar și da mai arareori 
ocasiunea de a înjura asupra pre
tinsei dușmănii contra statului ce 
le-o impută Sașiloră. Der cumcă 
prin acesta Maghiarii s’ară pute 
vede îndemnați de a-o rupe cu po

litica de maghiarisare observată 
pănă acuma și de a împlini măcară 
una din postulatele ndstre modeste, 
lucrulă acesta nu’lă pote admite 
nici unu omă politică nepreocu
pată.11

„După părerea nostră numai 
doue cașuri suntă cu putință: ori 
că Maghiarii vină la convingerea 
că politica de maghiarisare nu 
este în avantagiulă țârii, ori că 
Sașii se supună de bună voiă ma- 
ghiarisării. Nici una, nici alta nu 
se pote admite pentr’ună timpă 
ce este de preveflută și Sașiloră 
nu le rămâne prin urmare, decâtă de 
a aștepta cu pațiență și cu perseve- 
ranță sosirea primei eventualități.*

Fiindă-că voimă și noi a ne 
număra între omenii politici ne- 
preocupațî, nu putemă decâtă să 
aprobămă vederile deputatului 
Filtsch în ceea ce privesce resul- 
tatele eventuale ale politicei re- 
servate și moderate săsescl. Der 
cu conclusiunea, ce-o trage d-lă 
deputată din premisele sale, măr- 
turisimă, că nu suntemă în clară 
și deărece atitudinea politică a 
Sașiloră trebue se ne intereseze și 
pe noi Românii, amă dori ca se 
se lămurescă pănă unde are să 
mergă pațiența și perseveranța 
Sașiloră recomandată de d-sa?

Căci, după noi, Maghiarii nu 
voră ajunge nici odată să recu- 
născă, că politica de maghiarisare 
e stricăciosă țării, decă naționa-
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litâțile nemaghiare‘ Sașii, Româ
nii, Serbii și Slovacii se voru dis
tinge totu numai cu pațiența și 
perseveranța loru de pană acuma.

Nu vede deputatulfi Filtsch și 
nu recunoscu politicii sași nepre
ocupați că, pentru ca se sosescă 
mai curendu eventualitatea do- 
dorită de ei, ca și de noi, trebue 
se se aibă ceva mai multu în ve
dere decâtu pațiența și perseve
rența, cum s’a manifestații ea din 
partea naționalităților nemaghiare 
pănă acuma?

acestei cestiunl. Intr’aceea, afacere n(a 
fostă urmărită de guvernulă austro-un- 
garu, dedrece s’a validitată o voință mai 
înaltă într’acolo, ca cestiunea acesta, 
considerândă escelentele nâstre rapor
turi politice cu România, să nu se mai 
releveze.

Comandantulă supremă ală marinei 
însă făcu din acestă afacere obiectulă 
studieloră sale și resultatulă loră fu ună 
memoranda, în care br. Sternek a lă
murită, că decă i-se va permite Româ
niei să țină corăbii de răsboiu pe Dună
rea de josă, va fi o necesitate imperiăsă 
pentru Austro-Ungaria, ca și ea să creeze

a muritu la 26 Decemvre n. în verstă de 
71 ani la vila sa din Copo di Monte. Ră- 
posatulă a fostă unulă din cei mai ze
loși anteluptătorl ai „mișcării pentru 
unitatea națională italiană.14 Fu profe- 
soră de de jurisprudență în Nea- 
pole, de unde a trebuită să fugă la Tu- 
rină din causa participării sale în parla- 
mentulă neapolitană. In Turină fu advo
cată, apoi profesară de dreptulă inter
națională. In 1860 deputată din stânga 
estremă în parlamentulă italiană, în 1862 
ministru de instrucțiune în ministerulă 
Ratazzi, în 1872 profesoră la universi
tatea din Roma, unde’șl câștigă renume,

„Ellenzek44 vede redeșteptarea maghiaris
mului brașovenii și printr’ună jocă de cu
vinte îlă numesce pe Ștefană Nagy, pen
tru „meritele44, lui „Ștefană celă Mare44. 
Ce merite va fi avândă, nu se scie. 
Pote că meritulă de a fi dăruită Kul- 
turegyletului 1200 fl., pagubă numai că 
acestă „merită patriotică44 a fostă co
municată post festum, adecă la coda toas- 
teloră. E interesantă ună toastă, care 
dă dovadă despre puterea fantasiei „pa- 
trioțiloră44. A disă adecă ună toastantă, 
pe temeiulă isvdreloră istorice „nemin- 
cinose44, că tocmai în loculă în care e 
zidită sala cea nouă a hotelului „Eu-

0 flotilă de resboiu pe Dunăre.
Sub acestu titlu publică „Neue 

freie Presse“ dela 29 Decemvre 
următorulu articulu ce i-s’a tri
mișii din Pesta:

Comandantul!! supremii ală marinei 
br. de Sternek a făcută de câtva timpii 
observațiunea, că România ’șl-a creată în 
totă liniștea o flotilă de resboiu pe Dună
rea de josă. România posede adl pe 
Dunărea de josă (partea dela Porțile de 
feră pănă la gurile Dunării) o corabiă 
mai mare de răsboiu, cu ună cuprinsă 
de 1200 tone, care corabiă e destoinică 
a servi și pe mare; mai departe posede 
optă canoniere, care se chce c& suntă 
destinate pentru serviciulă vamală, în 
realitate însă suntă escelentă înarmate 
și în destoinicia de răsboiu suntă deo
potrivă cu cele mai bune monitore; tot
deodată guvernulă română îșl dă silința 
a spori și a întări încetulă cu încetulă 
acestă flotilă de răsboiu.

Articolulă 52 din tractatulă din 
Berlină conține următorea disposițiune: 
„Nici unei corăbii de răsboiu nu’i e per
misă a naviga pe Dunăre în josă de 
Porțile de feră, afară de vase ușore, 
care suntă destinate pentru serviciulă 
poliției fluviale și ală autoritățiloră va
male14. Considerândă acestă disposițiune 
a tractatului din Berlină, comandantulă 
supremă ală marinei împărtăși observațiu- 
nile sale ministerului de răsboiu, ară- 
tândă posițiunea strategică desavantagi- 
osă, în care ar pute ajunge Austro-Un- 
garia în casulă unei conflagrațiunl, decă 
ună stată streină ar dispune la Dunărea 
de josă o flotilă de răsboiu. Ministerulă 
de răsboiu s’a alăturată la vederile co
mandantului supremă ală marinei și le-a 
predată ministeriului de esterne. Ofi- 
ciulă de esterne puse în urma acesta pe 
ministrulă plenipotențiară c. r. din Bu- 
curesci să facă din acestă cestiune obiec- 
tulă unoră representațiunl amicale la 
guvernulă de acolo, și din acesta s’a 
desfășurată ună schimbă de idei forte 
amicale între amândouă cabinetele asupra

flotilă de răsboiu îndestulitore pentru 
scopurile apărării. Acestă necesitate a 
fostă accentuată de br. Sternek cu deo
sebită tăriă provocându-se la apropiata 
regulare a Porțiloră de feră, deorece 
după înlăturarea pedeciloră de navigare 
de acolo i-ar fi posibilă Rusiei a trimite 
pe Dunăre în susă celă puțină corăbii 
de răsboiu de o anumită mărime, cărora 
trebue să li-se opună pe Dunăre o putere 
combatantă de egală valore. Memoriulă 
comandantului supremă ală marinei a 
fostă obiectulă desbateriloră unei comi- 
siunl și resultatulă loră e, că s’a hotă- 
rîtă în prinoipiu înființarea unei flotile 
de răsboiu pe Dunăre.

In timpulă din urmă a petrecută în 
Pesta o comisiune, a cărei problemă 
a fostă să caute ună locă potrivită 
pentru înființarea unei schele necesare 
construirei flotilei și a unui portă pentru 
ea. Acestă comisiune ’șl-a terminată deja 
prablema, în cjilele din urmă s’a întorsă 
în Viena și în celă mai apropiată timpă 
îșl va da raportulă.

Cu acestea însă nu s’au încheiată 
definitivă lucrările pregătitore, der se 
pote privi deja adl ca nendoiosă, că în 
cea mai apropiată sesiune a delegațiu- 
niloră se va cere ună însemnată credită 
în scopulă înființării unei flotile de răs
boiu pe Dunăre.

ZDIZLsT
0 telegramă dată din Bruxella ne 

aduce soirea, că guvernul^ francesu a co
municată Țarului, că este gata a spune 
secretul armatei Loebel și Rușilor decă guver
nulă acestora s’ar învoi ca tote coman- 
dele pentru armată să se facă în Francia. 
Pentru acest scopă doi principi rusescl au și 
plecată la Parisă. Nu se scie însă răs- 
punsulă Țarului ce aceștia trebue să fi 
transmisă guvernului francesă. De alt- 
felă în Rusia se facă mereu pregătiri de 
resbelă. La granițele Poloniei se facă 
cu mare urgență barace pentru 10 mii 
de militari și se adună totă felulă de 
provisiunl.

Fostulă ministru ală’Țtaliei, Mancini,

în 1873 președinte ală institutului din Gent 
pentru dreptulă internațional, în 1876 ca 
conducătoră alăecentrului stângă minis
tru de justițiă și de culte în ministerulă 
Depretis, în 1881 ministru de esterne în 
noulă ministeră Depretis, pregătindă Pa
pei multe năcazuri și înscenândă espedi- 
țiunea la Massauah.

Contele Loris-Melikoff, care ca sol
dată și ca bărbată de stată a jucată 
mare rolă în Rusia, a murită înNizzala 
24 Decemvre n. In timpulă răsboiului 
cu Turcii, elă comanda trupele rusescl 
din Asia mică și. luă Ardahanulă și Kar- 
sulă cu asaltă, pe când trupele rusescl 
din Bulgaria erau bătute. Țarulă Ale- 
sandru II îlă chema apoi ca șefă ală în- 
tregei puteri executive, postă care a 
fostă anume creată pentru elă. In ca
litatea acesta Loris-Melikoff avea putere 
dictatorică, der nicl-odată n’aabusatăde 
ea, ci din contră îșl puse totă influința 
sa, ca să facă pe Țarulă a acorda în
tocmiri constituționale. Nihilismulă se 
împotrivi puterei lui Loris-Melikoff și o- 
morîrea lui Alexandru II puse capătă 
puterei contelui. Loris-Melikoff a fostă 
armână și familia lui îșl deducea originea 
dela o familiă regescă.

SOIRILE BILEI.*
Din Ghiriști, ’i se scrie lui „Ellen

zek44, că între locuitorii de acolo a pro
dusă măre scandală faptulă, că ună 
„funcționară consciențiosă44 a înscenată 
o licitațiă a doua cți de Crăciunu n., îna- 
ntea bisericei și pe timpulu slujbei. Insu-șl 
„Ellenzek44 recunosce, că ună astfeliu 
de faptă nu este creștinescă.

** ±
într’o bețiă de cuvinte s’au ocupată 

foile ungurescl din Clușiu de serbarea 
unei dile onomastice și deschideri de 
locală, ce s’a făcută la 26 Decemvre n. 
în hotelulă r Europa11 din Brașovă și care 
pe proprietarulă hotelului Stefan Nagy, 
sărbătoritulă, l’a ridicată la „nemurire44. 
Vr’o 200 de ospețl au luată parte la 

serbare, în care corespondentulă lui

ropa44, e îngropată principele Ardealului 
Moise Szekely, din care causă partea 
acesta a orașului se numesce „castelulă 
eroiloră44 (Heidenburg).

Mari suntă minunile Kulturegylet- 
ului! De altmintrelea călătorii români 
potă trage la hotelulă „Europa44, pentru 
că hotelulă fiindă ală unui kulturegyle- 
tistă, abia s« voră mai „civilisa44.

** *
Ministeriulă de finanțe ungurescă a 

luată măsuri pentru îmbunătățirea sorții 
nefericițiloră Ciangăi din Gyoroli. In 
scopulă acesta a dăruită pe sema aces
tora Ciangăi două moșii de ale erariului, 
una de 46 jugăre 1206°n, alta de 36 
jugăre 1042°n, cari se voră împărți pro- 
porționată între familiile ciangăesci.

* * *
Representanța orașului Lugoșă, care 

pănă acum a numărată între comunele 
mari, a hotărîtă ca acestă comună, care 
este totodată și centrulă comitatului 
Carașă-Severină, să se constitue în orașă 
cu magistrată organisatfi. In scopulă 
acesta s’a obținută deja și autorisarea 
ministrului de interne, rămânândă ca în 
luna viitore să se facă constituirea. 
„Egyetertes44 speră, că primulă primară 
ală noului orașă Lugoșă va fi candida- 
tulă partidei ungurescl.

Decă Românii voră dormi.
* * *

Negociările pentru trecerea căii fe
rate M.-Ludoșu—Bistriță în proprietatea 
statului suntă în curgere. In urma cer- 
cetăriloră mai nouă, s’a constatată, că 
pentru a corăspunde deplină așteptări- 
loră, acestă liniă are nevoiă încă de 
unele îmbunătățiri, care voră costa vre-o 
36,000 fl.

* * *
Ministrulă ungurescă de comunica- 

țiune a concesă contelui Marcă Bethlen 
și Albert Horyath ca în timpă de ună 
ană să facă lucrările pregătitore pentru 
construirea unei nouă căi ferate, care 
trecendă prin teritoriele comuneloră Cu- 
cerdea-română, D.-Sânmărtinu și Blășelă,

FOILETONULU „GAZ. TRANS.44 „Unde s’a dusă și când va veni 
erășl? Trăesce, ori doră e mortă? Cine 
să’ml spună ce s’a făcută cu ea?.44 așa 
se întreba Guță în fiă-care oră, în fiă- 
care minută,fără să’șl potă da ună răs
punsă.

începu să sufere, să’lă junghiă prin 
inimă. Și multe dile suferi elă așa. De 
multe ori era fălosă de suferința lui și 
i-se părea că este ună adevărată martir, 
o jertfă a dragostei.

într’o di, Guță îșl îndreptă pașii spre 
păduricea dela spatele orașului, depărtare 
cam de-o oră. Când era aprope de tu- 
fișă, orizontulă se îmbrăcă într’o ceță 
negurosă, nori negri răsăreau de după 
delurl și în câteva minute culmile loră 
se vedeau stropite de ploiă. Guță gră- 
bia spre ună arbore din apropiere, când 
pl< a începu să’lă ude bine. Ajunsă sub 
crengile arborelui, privia cum s’apropiă 
de elă puhoiulă ca o lâsă grea si înde
sată, de vreme ce fulgerile se repetau 
desă. Intr’aceea etă că din partea dreptă, 
o figură de femeă cu pași repecjl și în
desați grăbia spre arborele, sub crengile 
căruia sta Guță adăpostită de ploiă. Elă 
o privi lungă, cum vine ață cătră elă, 
nesciindă în zăpăcela ei, decă mai este 
cineva sub arbore ori nu.

Guță remase îmărmurită. Când era 
numai câțf-va pași departe de elă o cunoscu 
pe mersă și pe statură, pe ochi și pe sprîn- 
cena. Ea cum îlă văclu, strigă spăriată, vru 
să-și ia o altă direcțiune, der Guță o învitâ 
cu ună zîmbetă duiosă. Inimile loră, în 
clipele aceste, tremurau, ochii 11-se în
vârteau în orbite c’o nesiguranță copilă- 
râscă,în vreme ce nu puteau să’șl cjicăo 
vorbă.

Fata îșl luâ pălăria de pe capă, o 
scutura de plo’ i și o acățâ de o crengă. 
Guță era așa de zăpăcită, încâtă nu’șl 
aducea aminte, că s’ar cădâ să fiă mai 
îndatoritoră.

„Așa-i, că te simți rău, coconiță?44 
„Plâia asta prea pe neașteptate a 

venită. Nu sciam încătrău să apucă și din 
întâmplare....44

„Ai nimerită tocmai aici. Celă pu
țină avemă prilej ă de a ne cunosce mai 
bine; și așa destulă am așteptată oca- 
siunea acesta44, c|ise Guță făcendu’i ună 
complimentă.

„N’am gândită nicl-odată că’ml voiu 
mai vede pe vecinulă meu necunos
cută după nume și..... 44 replica smerita
copilă.

Guță se temea gândindu-se la cele

ce se puteau desfășure deaci înainte. După 
ună intervală de câteva momente îșl putu 
lua îndrăsnela s’o întrebe:

„Regretă forte multă, domnișoră, că 
nu’țl sciu numele.44

„Numele meu, domnule, e numele 
mamei melc, care a murită de multă. Pe 
mama mea o chema Maria. Tatălă meu 
nu trăesce. Eu nu l’am cunoscută nici
odată. Elă, îmi spunea mama, a murită 
dupăce mai întâiu a nenorocit’o pe ea, 
pe ea, care oincl ani după mortea lui 
murisdrobită de năcasurl. Așa ajunsamă 
în mânile bunicei mele, care măgrijesce 
totă așa de bine ca și o mamă. Sciu 
că ai vădut’o de multe-orl, decă m’ai 
vădută pe mine.44 Noi ședeamă pănă 
mai dilele trecute în orașă, acum ne-a 
chemată moșulă' afară la hotară în vila 
sa, ce se vede printre plopii cei deși 
de colo și pe care o construise elă 
pe când umblau vremuri mai bune. 
Casa în care ședeamă nu e a nostră. 
Moșii mei o țineau cu chiriă. Eu șe
deamă numai cu bunica, fiindcă mo
șulă, ca ună pasionată vânătoră, și erna 
și vara șede afară din orașă

„Câtă de multă doriamă să le sciu 
t<5te acestea44, <Țse Guță, care găsi cu

f2)

SerrcxaniAliă. G-U-ță.-
Novelă-

II.
După câteva dile, într’o dimineță 

Guță se scula, se îmbrăcă și, c’o sete 
nespusă, făcu câțl-va pași spre ferestră 
privindă dincolo peste drumă. Der ce 
să’i vedă ochii ? Ferestră era închisă, 
perdelele lăsate’n josă și o liniște mor- 
mântală cuprindea întregă edificiulă ve- 
cineloră sale.

Guță îșl închipuia, că s’a întâmplată 
ceva de bună semă..... „Pote că dormă
încă și acum“ îșl dicea elă zăpăcită.

Sorele înzadară îșl arunca radele 
sale în ferestră iubitei lui necunoscute, 
căci nimeni nu da semnă de vieță. Și 
totă diua terestra a stată închisă. Guță 
nu scia ce să facă și cum să-și esplice 
lucrulă acesta. Eși afară pe stradă, păși 
ofiiciosă spre porta de peste drumă, der 
n’aucjia nimică, nu vedea nimică. Din 
diua acesta începândă, elă deveni tristă, 
casa îi părea pustiă, vieța grea și tică- 
lâsă. Umbla în susă și în josă fără 
nici o țîntă, fără lecă de mângăere.
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să împreune stațiunea căii ferate CipSu- 
lernutii cu stațiunea dela Mediașfi.

** •+•
Suntfi înaintați la gradulfi de sub

locotenenți în reservă la honvecți: br. Iu- 
liu Popii, la semibrigada 23, Dominicfi 
Boeru la semibrigada 22.

** *
In Bogata de Mureșu, comit. Turda- 

Arieșfi, e de ocupată postulă de magis
tru poștală, pe lângă contractă și cau
țiune de 100 fl. Lefa & 150 fl. pe ană, 
cheltuell de cancelariă 40 fl., de distri
buire 18 fl. și ună paușală de espedare 
ce se va stabili ulterioră. Petițiile se 
adreseză la direcțiunea poștală din 
Sibiiu.

*
jlc

In Aiudil a fostă o convorbire în 
privința fabricei ardelene de zacharu ce 
se va înființa cu sprijinulă guvernului 
ungurescă. Au asistată proprietarii de 
pământii din comitatele Albei de joșii, 
Hunedora, Ternavele, Murășfi-Turda și 
Turda-Arieșă, cari au primită în prin
cipiu contractulă ce au să-lQ încheiă 
cu întreprinfiătorulii. Pănă acum s’a asi
gurată cultivarea a 3000 de jugăre cu 
sfecle. Se dice că fabrica se va construi 
în Aiudă.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Vaidarecea, Decemvre 1888.

In 22 Decemvre s. n. a. c. Ilustri- 
tatea Sa d-lă Comite supremă ală comi
tatului Făgărașiu Mihaiu Horvât, împre
ună cu protonotariulă, prim-pretorele cer- 
cuală, mai mulțl notari și primari co
munali, au cercetată șc.ola nostră grăni- 
țărească cu 4 clase și scola de fetițe, 
carea este cercetată de 234 elevi și eleve, 
asistândă în fie-care clasă la răspunsurile 
eleviloră din mai multe obiecte.

Fiindă deplină mulțămită, a lăudată 
în parte pe fiecare învățătorii pentru răs
punsurile precise și cu tactă ale elevi
loră, pentru curățenia și ordinea ce se 
află în fiecare clasă.

Eră în scola de fetițe în carea func- 
ționeză ca învățătore zelosa d-șoră Elena 
Barițiu, care are preste 30 copile sub 
conducerea sa, asistândă și aici la unele 
obiecte, au fostă forte mulțămițl de răs
punsurile eleviloră, eră la lucrurile de 
mână a gingașeloră eleve au rămasă cu 
toții încântați, cu deosebire la lucrurile 
țărănescl. Școla acesta ocupă loculă primă 
între școlele grănițărescl,

Din camerele române.
In senată s’a recunoscută calitatea 

de cetățeni români d-lui Ionii Lazără, 
română din Transilvania ; d-lui George 
E. Gina, d’asemenea română din Tran
silvania; d-lui Gavrilfi PopovicI română 
din Bucovina.

Urmă a se vota recunoscerea cali- 
tăței de română a d-lui Ionă Nicolau, 
română din Macedonia, dâr după cererea 
d-lui Urechiă, votarea s’a amânată pănă 
când se va constata prin consulatulă ro
mână, că d. Nicolau este în adevără ro
mână.

Se recunosce calitatea de cetățeni 
români d-loră: Nicolae Seinu Grebenea, 
Bucură Seinu Grrebenea, George Bădilă, 
români din Transilvania, Mihailă Pascală, 
română din Macedonia.

La cererea de împământenire a d-lui 
Heinrich Hdnich, tapițer și decoratoră 
în BucurescI, d. Brătășanu observa că 
neîmplinindă condițiunile spre a fi îm
pământenită fără dispensă de stagiu, 
dânsulă nu pote fi împământenită.

D. Al. Florescu susține împământe
nirea pe motivulă, că d. Honich este omă 
cinstită și că este omă cu capitală.

Urmândă votarea, se constată că vo- 
tulă este nulă.

In cameră d-lă deputată Tache lo- 
■nescu întrebă pe guvernă, care îi este po
litica esternă, dice că conservatorii suntă 
ruso-fill, ca dovadă cetesce mai multe 
articole sub-semnate de conservatori. Din 
contră junimiștii, urmeză politica urmată 
de d. Ionă Brătianu. Intre politica ru- 
sâscă și cea germană preferă pe acesta 
din urmă.

Vorbindă de politica internă dice, 
că de asemenea acestă politică difere 
forte multă de aceea a copservatoriloră; 
junimiștii voră să facă reforme democra
tice, ; pe când conservatorii voră să ne 
întorcă la tutelă. Arată apoi cum se portă 
proprietarii englezi față cu sătenul de acolo. 
D. Păucescu, representantulă conserva- 
toriloră, nu a copiată bine, căci. în En- 
glitera e altfelă. Cei din Englitera au 
tradițiuni familiare, pe cândă d-v. nu. 
Și mai veniri să ne cereți ca să vă dămă 
comuna rurală pe mâna d-v., d-loră con
servatori, fiicețl, că Hberalismulfi piere; 
der cum? Nici în Spania, nici în Engli- 
glitera, nici în alte state, n’a perită, nici 
nu va peri, ci va înainta.

Arată apoi, că din tăte proiectele, 
ale junimiștiloră chiar, nu se pomenescă 
în mesagiu decâtă numai două: muncile 
agricole și împărțirea pământului. Dâr 
și aceste cum voră eși pănă la votarea 
loră? De sigură că știrbite. Ce voră 
fiice conservatorii din cabinetă? D-lă 
ministru Al. Lahovari în anulă 1882 a 
combătută propunerea regretatului C. 
A. Rosetti, ca să se lase săteniloră două 
fiile, Vinerea și Sâmbăta, pentru a’șl 
munci ogorele loră. Ce va face d-sa 
acuma? De sigură că d-lui ca conser- 
vatoră, va combate proiectulă d-lui P. 
P. Cârpă

D-lă P. P. Carpii, ministru ală afa- 
ceriloră străine, fiice că îu loch să fie mă
gulită de discursurile d-loră Panu și T. 
Ionescu, e înjosită, căci d-loră au voită 
să se serve de mine ca de ună instru
mentă, față cu colegii’ mei. Resultatele 
loră voră fi și suntă nule.

Trecândă la fondulă cestiunei. dice 
că politica esternă nu e o cestiune par
lamentară. Nu cu fie care cabinetă se 
schimbă politica esternă. N’avemă de a 
face cu luptele interne, avemă de a face 
cu puterile străine. Singură regele însu- 
mâză politica esternă. Ună singură 

lucru trebue să’lfi. ceremă dela M. S. Re
gele, ca să conducă politica țărei, anume 
ca să fie conformă cu voința ei. Noi 
prin slabele nâstre puteri Vomă conduce 
politica după cum trebue, o politică 
paclnică.

Vorbindă de politica internă, fiice 
că reformele în fiiua de âfil se potă în
deplini mai de grabă cu elementele vechi 
conservatore, decâtă cu cele liberale. 
ț>ice că e adv.ersarulfi d-lui Panu, fiindcă 
d-sa compromite ideile radicale. D. Do- 
brescu-Argeșă s’a adresată la toți în 
genere, la tote partidele politice, pentru 
resolvarea cestiunei țărănescl, der d-nii 
Nădejde și Panu fiică: numai noi putem#, 
resolva aceste cestiuril! Numai cu elemen
tele conservatâre putemă face reformele 
în țâra nostră.

ț)ice că nu e momentulă propriu 
acuma pentru ca să se facă desbinărl. 
Dâ?ă esistă vr’ună diferendă între d-sa 
și d. ■ Al. Lahovary, elă va trece câtă se 
pote de recede, der acuma să lucrămă 
pentru binele țăranului română. .

D-lă ministru Al. Lahovary dice, în 
privința politicei esterne, că d. Cârpă a 
avută o mare dreptate, nu în parlamentă 
se discută politica esternă a țărei nos- 
tre. Noi trebue să fimă neutri, nici cu 
Rusia, nici cu Germania, și, la urma ur
mei nu & afil momentulă și nici loculă 
ca să discutămă O asemenea cestiune 
delicată.

Trecemă la politica internă. Ne în
trebați, cari suntă opiniunile mele, adecă 
ale conservatorilor^ din cabinetă, asupra 
reformeloră agrare și asupra tocme- 
mcleloră agricole. Vă vomă răspunde 
Noi nu suntemă așa de diverging în o- 
piniunl cu d. Cârpă; unulă din aceste 
proiecte este, deja depusă pe biuroulă 
camerei, celălaltă va fi depusă în curândă 
și fără a fi schimbată multă. In. Ro
mânia nu esistă cestia agrară, a esistatfi 
odată, și în anulă 1864s’a resjlvată deja 
acestă cestiă.

D. Tache Ionescu nl-a vorbită de 
Englitera,, că lorfiii suntă egali cu ță
ranii dela moșiile loră, că dânșii în anu
mite fiile dansâză și petrecă împreună. 
In România libertatea și egalitatea este 
cu multă mai mare decâtă în Englitera. 
Aprope ună milionă de țărani suntă pro
prietari în România, pe când în Engli
tera numai 570 de lorfil îșl împartă 
aprope 3 sferturi din întregă teritoriulă 
englesă. Ei, ce fiicl, d-le Tache Ionescu? 
Ce ne compari pe noi, d-le Ionescu, cu 
Englitera, noi, cari am suferită mai multe 
invasiunl, pe când Englesii dela anulă 
ÎOOO stau liniscițl?

In fiiua luărei Plevnei, marele Ro- 
setti a fiisă, că acum trebue să, învingem 
și Plevna internă. E ună cuvântă forte 
nenorocită, cum îi dațl d-v. înțelesulă. 
Rosetti voia să înțelegă, nu cum dicețl 
d-v. ca să sfâșiațl celelalte partide cari 
vă suntă adversare, ci ca să stârpiți a- 
busurile, nelegalitățile și nedreptățile. 
(Aplause).

D-lă deputată D. Popescu, arată ce 
este și ce vrea partidulă liberal-conser- 
vatoră. Avemă o constituțiă, să o res- 
pectămă, cu tote că noi n’am luată parte 
la revisuirea ei și deși multe din modi
ficări, cari ar trebui să se introducă, nu 

s’au introdusă. Așa d. e. propunerea 
regretatului C. A. Rosetti, care cerea 
colegiulă unică.

Numai două partide trebue să fie 
în țâră și ele să se succedă una după 
alta la puterea Statului. Noi, liberalii 
conservatori, ceremă libertatea individu
ală, căci progresulă o cere, voimă ca 
săteanulă română să aibă școlă, căci prin 
școlă se înalță ună poporă. Este în in- 
teresulă statului ca tăte moșiile statului 
să se vîndă. Li-se va da săteniloră și 
islază. Vă asigurămă că vomă lucra la 
realisarea reformeloră fără șovăire.

________  (Va urma.)

TELEGRAMELE „GAZ. TRANSA
(Serviciuld biuroului de coresp. din Pesta)

Budapesta, 2 Iaruarie. Cu o- 
caaiunea felicitărilor^ partidei li
berale, ministrulu președinte răs
punse : In situațiunea din afara 
trebue se căutămfi garanția de 
căpetenia în alianța puteriloru e- 
uropene centrale. Alianța nostră 
nu vrea se cucereșca, nici să pus- 
tiescă, ci vrea se asigure pacea, 
•în interesull desvoltării jomenirei. 
Credă că potă se esprimu speranța, 
că cu ajutorulu alianței vomu is- 
buti a protegia și în noulfi ană 
binecuvântările păcii, a menține 
bune relațiuni cu puterile și ast- 
felu a asigura opera păcii și a 
progresului.

Lembergu, 2 Ianuarie. Foiloru 
polone li-se telegrafiază din Peters- 
burgu, că s’au plănuită construc- 
țiunl de mari brutării militare în 
Polonia.

Berlinu, 2 Ianuarie. Cu ocasiu- 
nea primirei deputațiunilorti și 
a ambasadoriloru împeratulu n’a 
atinsă politica.

Haag, 2 Ianuarie. Starea Rege
lui s’a agravată din nou.

Roma, 2 Ianuarie. Cu ocasiunea 
primirei deputațiuniloră fiise Re
gele: Mulțămită bunei voințe și 
acțiunei stăruitore a mariloră pu
teri, și în anulă acesta se va sus
ține pacea.

Belgradu, 2 Ianuarie. Scupcina 
a terminată partea meritorică a 
lucrăriloră sale fără incidente. 
Disolvarea ei se va face mâne.

Cursul«i pieței Brașovu
din 30 Decemvre st. n. 1888.
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cale să spună și elfi cum se numesce și 
cine e.

Pic i încetase. Maria se grăbea să 
mârgă acasă. Guță o rugă să-lfi primescă 
a-o însoți. Mergândfi drumulfi la devale 
și fiindfi lunecosfi, elfi îi oferi brațulfi 
și plecară.

Ea era roșiă la față și tremurândfi 
pășia alături de elfi, în vreme ce Guță, 
cuprinșii de-unfi neastâmpărfi, nu mai 
vedea nimicii în cale-i. Ea-i vorbea de 
bunică-sa, care de bună sâmă se va fi 
aflândii în nedumerire de lunga ei în- 
târdiere; elfi zîmbindfi o privea cum se 
sdrobesce sufletulfi ei tînărfi și nevino
vată, la gândulii că ce va dice bunică-sa. 
Scoborâu încetfi pe alunecosulfi dealfi, 
pănă ce deodată se opriră înaintea 
vilei.

„Etă locuința nostră“, fiise Maria, 
trăgându-șl frumoșii mâna din brațulfi 
lui. Guță era zăpăcitfi grozavii. Nu scia 
ce să facă, să-și ia rămasQ bunii, ori 
s’o însoțâscă pănă ’n curte? In clipa 
ce se gândea la asta, o voce răgușită 
se aufii:

„Marioră, unde ai umblatfi pentru 
Dumnefieu?“

Vocea era a bătrânei, care îi întâm

pină în pragulfi porții. Guță se simți 
deprimată. Gândea că lui îi sună mus
trarea.

„Te-ai supărată mamă dragă, te-ai 
supăratfi că am foștii așa...“

„Nu m’am supărată, dâr ân uită-te 
câtă ești de udă“.

„Ca o turturică plouată, mamă dragă“, 
fi ie rîfiândfi Maria. „Noroculă meu c’am 
fostă întâmpinată de domnulă acesta, 
căci altfelă îți veneamii cu hainele în
cărcate și de tină. M’a condusă pănă 
aici, și nu potă să-i mulțămescii în dea- 
junsii pentru bunătatea asta“, fiise fata 
recomandândă bunică-sii pe Guță Zîm- 
breanu.

Bătrâna îi mulțămi lui Guță și-lfi 
pofti în casă, căci era și elă. destulă de 
ploată.

Intrară înăuntru. In . casă se începu 
o conversațiă animată. Guță față ’n față 
cu Maria se simția forte fericită. Nu-i 
venia a crede, că elfi este Guță și Ma
ria vecina lui din fiilele trecute.

„Iți mulțămescă, domnule/ fiise bă
trâna a doua oră, „pentru că ș.i fostă 
așa de bună să însoțescl pe Mariora 
pănă acasă, ferind’o de vre-o neplăcere 
ce i-s’ar fi putută îfitâmpla“.

„Nu puteamii să n’o facă acâsta, 

domnă, nu puteamii să lasă pe d-șâra 
Mariora singură în mijloculfi povoiului 
ce ne-a ajunsă pe amândoi și pe o cale 
atâtfi de alunecosă cum e acum după 
plc’.a“, răspunse Guță mângâiată.

Maria și Guță se priveau cu îndes- 
tulire unulă pe altulă și se mirau în 
ascunsă cuin de au ajunsă să fiă așa 
precum doreau ei încă de multă.

„Mariora îmi vorbia adeseori de 
d-ta“, dise bătrâna după ce nepotă-sa 
se duse în anticameră ca să-și schimbe 
îmbrăcămintea.

Guță. roși ca raculQ. Ișl pleca ochii 
spre pământii și i-se părea că i-se rupe 
inima. Nu scia să se bucure ori să se 
rușineze de vorbele bătrânei.

B.âtrâna începu apoi să facă o față 
tristă și la rându-i și Gruță. Maria în- 
tr’aceea întră frumoșii gătită. Ii văfiu 
așa pe amândoi, se repefii la bătrâna, o 
cuprinse în brațe, îi sărutâ mâna și o 
giugiuli atâta pănă ce biatei femei îi 
veni ârășl veselia.

Intr’aceea ceriulii se înseninase, so- 
rele reapăruse, âr Guță, după ce luară 
câte-șl trei cafâua, se gândea să plece. 
Deoparte simția că nu se cade să mai ră 
mâiă, de altăparte îi venea greu să-și ia ră
masă bună dela femeile acestea cu su- 

fletii așa de bună și miloșii. In fine to
tuși sărutâ mâna bătrânei, fiindă gata 
să plece.

Maria îltî privia cu duioșiă, și Guță 
înțelese din ochii ei ce simte și care 
îi este dorulfi, în vreme ce bunică-sa îl 
ruga pe Guță să mai rămână, ori dâcă 
nu, să nu le ocolâscă în viitorii. Ii mai 
spuse, că ârășl se vorfi muta la orașii, 
dâr îșl voră închiria altă casă pe unde 
strada nu sufere de atâtă frecuență, căci 
e bătrână și nu-i place sgomotulii ș’a- 
poi pentru Mariâra, nepâtă-sa, încă e 
bine să fiă mai ferită de lume, de prea 
multe vederi, uneori viclene și răutăciose. 
Guță o asculta cu nerăbdare, dâr numai 
în aparență. Mintea lui era în inima 
Măriei și sufletulfi său în mintea ei.

„Nu voifi întârfiia dâmnă, să vă 
cercetezi!14, fiise elfi sărutându-i din nou 
mâna și păși peste pragulfi casei. O 
ferbințeală grozavă simția Maria că’i cu
prinde întregii trupulii, în vreme ce bă
tăile inimei ei se făceau totfi mai dese 
și mai puternice.

„La revedere, domnule Zîmbreanfi. 
Gredfi că...“ întrerupse ea vorba închi- 
fiendfi pârta după tînărulfi înferbântatfi 
și amețitfi de dragostea ce-lfi muncea.

(Va urma.)
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Picăturile de stomachii MARIAZELLER, 
care lncră escelentâ în contra tuturora boleloru de stomachu.

ABONAMENTE
la

Neîntrecute pentru lipsa de apetitiî, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mircsti greu, umflare țventurl), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachii, acrelă, formarea de petră și năsipfi, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capii (decă provine 
dela stomachii), cârcei la stomachii, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații, și de haemorhoide. — Prețulu unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoiții de mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistul^ 
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachii Mariazeller nu suntă unii remediu secretă. 
Părțile conținetdre suntă arătate în prescrierea de întrebuințare,' ce 

se află la fie-care sticlă.
"Veritaloile se află mai îzi tote farmaciile.

Avertismente Z Picăturile de stomachă Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnă, că suntă veritabile, șervesce învelitorea .roșiă provăcțutS. cu 
marca de protecțiune de mai susiî, și afară de acâsta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue să fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brasovă, farmacia Franz KeZZemen, farmacia la „Biserica _Albă“. 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia F. LIekelius’ W-we; farm. K. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert; farm. Ed. Kugler la „Higiea11; fa m. G. Iekeiius în Hoszufalu.

Băile Tușnadă: farmacia Alea:. Hobay. Cohalmă: farm. Ed. Melas, farmacia E. 
Wolff, Feldiără: (Marienburg), farm. TR7. Schneider. Făgărașă: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann. Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. Beteg, i&rvaBarabăs Fer. 13,52—42

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

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

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni............................................
„ șese luni ............................................
„ unu anu ............................................

3 fi. —
6 fi. —

12 fi. —
Pentru România și străinătate:

pe trei luni...............................................10 franci
„ șese luni.   20 „
„ unu anu...............................................40 „

A vist cL-lorU abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

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

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

Totodată facemă 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.u

Abonamente la numerele ca data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei."
Pentru Austro-Ungaria:

pe ană............................. 2 fi.
pe șese luni................... 1 fi.
pe trei luni................... 50 cr.

Pentru România și străinătate:
pe ană ... . . .....................8 franci
pe șese luni ................... ......................... 4 npe trei luni................... ....................... 2 a

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 Transilvaniei".

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

Budapesta—Bredealu
<

Tren de 
per- 
sâne

Trenu 
accele

rat'd

Viena 11.10 8.-
Budapesta 7.40 2.-
Szolnok 11.06 4.05
P. Ladăny 2.02 5.47

Oradea-mare < 4.18 7.01
| 7.11

Vârad-Velencze
Fugyi-V âs arh eli
Mezo-Telegd 7.41
Rev 8.10
Bratca
Bucia
Ciucia 9.04
Huiedin 9.34
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădășel

!
Clușiu < 10.34

11.15
Apahida 11.34
Ghiriș 12.45
Cucerdea 1.30
Uidra 1.37
Vințuliî de susiî 1.45
Aiud 2.07
Teinșfi 2.26
Crăciuneltt. 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediașiî 4.21
Elisabetopole 5.11
Sighișora 5.45
Hașfaleu 6.12
Homorodiî 7.32
Agostonfalva 8.17 • ’ f f *
Apatia 8.37
Feldidra 9.06

9.45Brașovă 1.5.5
Timiști 2.53
Predealu 3.28

Bucuresci 9.35

Trenfl 
omni
bus

Trenu 
mixt

Predealii—Budapesta
Tren de 

per- 
sdne

Trenu 
accele
rată

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

B.-Besta-Aradii-Teius
Trenu 

de 
pers.

Trenu 
omni
bus

Trena 
de 

pers.

Teiuș-Aradu-B.-Pesta

Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Copșa-mică—Sibiiu

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

!,

.6.18
9.38

12.02
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

!
j Bucuresci
Predealti
Timiști

Brașovu j
4.10

Feldiora 4.56
Ap ața 5.37
Agostonfalva 6.07
Homorodiî 6.55
Hașfaleu 8.36
Sigliișăra 9.13
Elisabetopole 9.56
Mediașu 10.37

10.59Copșa mică
11.16

Micăsasa 11.37
Blașiu 12.16
Crăciunelfi 12.33
Teiușh 1.51
Aiudîî 2.18
Vințuliî de susu 2.48
Uiora 2.56
Cucerdea 3.14
Gliirișă 4.01
Apahida 5.28

1 5.56
Clușiu < 6.37 5.32

Nădășeliî 6.58
Gîhrbău 7.14
Aghireșiî 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-Vâsârheli 10.47
Vârad-Velen cz e [ 10.57
Oradea-mare ! 11.04 8.42

1 11.19 8.47
P. Ladăny 1.15 10.08
Szolnok 3.29 11.51
Budapesta 6.33 1.55

Viena 2.50 7.15

7.30
1.14
1.45
2.32
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.-

.11

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

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.—

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu

Glogovațfl. 
Gyorok 
Paulișfl. 
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșiniî 
Zamd
Gurasad^ 
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia 
Șibotîî
Vințuliî de josh 
Alba-Iulia 
TeiușU

2.17
2.37
3.19
3*,43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

11.1Q
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.-r-
6.13
6.38
6.51
7.iq
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

Simeria(Piski)-Petroșeni I*etroșeni-Simeria(Piski)

Teiușu
Alba-Iulia
Vințuliî de joșii 
Șibotti
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada 
ZamU 
Soborșinu
Berzava
Conopii 
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

Aradă

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

6.47
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
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

1.42
2.32

11.-
11.21

Trenu 
mixt Copșa-inică

Șeica mare 
Domnești 
Ocna
Sibiin

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Clopșa-micâ

Sibiin
Ocna
Lomneșîi
Șeica mare
Copșa-inică

8.50
9.17
9.45

10.20 
;10.49

10.—
10.24
10.50
11.20
11.45

K5O
6.131
6.38
7.19
7.381
6.20

Cucerdea - Oșorheiu 
Beghinulu s&sescii

Cucerdea
Cheța 
Ludoșii 
M.-Bogata 
Iernutfi 
Sânpauliî 
Mirașteu

Simeria 6.47 2.421 Petroșeni 9.36
Streiu 7.40 3.25! Banița 10.17
LHațegiî 8.51 4.16 Crivadia 10.58
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42
Crivadiă 11.02 5.58 Hategtî 12.23
Banița 11.50 6.40 Streiu 1.12
Petroșeni 12.30 7.12 Simeria 1.51

Ar add—Timișora

Oșorheiu

Mureșu-Tudoști-Bistrița

4.40] Bistrița 
g qo | Țagii-Budatelectî 
____! Murești-Ludoști

. |
Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnezâ orele de ndpte.

Mureșii-Ludoșîî 
Țagiî-Biidatelecîi 
Bistrița

Bistrița-Biiresu-Iiudoșu

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Reghinul-săs.

3.05 10.20
3.35 10.50
3.56 11.11
4.06 11.20
4.43 11.57
4.58 12.12
5.21 12.36
5.40 12.55
6.- 4.58
7.56 7.-

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
6.13

Beghinulu s&sescu-
Oșorheiu-Cucerdea

Timișora—Aradu

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

Aradu 6.05 5.48 Timișora 6.25 5.-
Aradulti 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 Nemeth-Sâgh 8.36 7.23
Merczifalva 8.14 8.08 Aradulîî nou 9.11 8.01
Timișdra 9.12 9.02|Aradu 9.27 8.17

Ghirișu—Turda Turda—Ghirisu9

Ghirișă 9.26 4.19 Turda, 8.29 3.19
Turda 9.47 4.40, Ghirișu 8.50 3.40

Reghinul-săs. 8.35 8.-
10.20 9.49Oșorheiu ■

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

Simeria (Piski)-Unied l

2.18
2.39
3.08

9.41
1.11

Sighișora—Odorheiu Odorheiu—Stehisora
U nied.-Simeria (Piski)

Sighișora
Odorheiu

6.05' Odorheiu
9.45'iSighișoră

5.38
9.16

Unieddra
Cerna
Simeria

9.30
9.56

10.15
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă


