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Qâtză onozații cetitozi! r

„Gazeta Transilvaniei11 întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovedi de simpatia și de încredere ce le-a primită acestu organu de publicitate din partea Româniloră de pretu

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

Răzimată pe încrederea publicului românu 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 alesă în cei 4ece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloră cetitoriloră sei.

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei" a începută se apară de trei ori pe săptămână totă cu prețulă de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care cți, erăș! cu același preță, căci cei 2 fl. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

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

Nu-i vorbă, multe se ceră astă4i dela ună 4iar^, mai alesă când elă este chiămată .a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sorte. Prin urmare nu putemă 4i°e amă ajunsă la capătulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astă4i când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea 4iaristicei nbstre 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 tote nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloră poporului română : 
se cere dela noi se ne încordămă puterile cu îndoită energiă și se continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendă nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei11 nu numai să corăspundă mai multă chiămării sale, ci să se iacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă să potă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimă să facemă și cu începerea anului viitoră mai multe esențiale ameliorări în 4iarulă nostru.
Pe lângă programulă, ce l’amă observată pănă a4i la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

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

voră colabora regulată la fbia nostră, așa ca materialulă ce’lă va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloră 
poporului, nu numai pe tăremulă 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 4iară 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 se fiă informată despre interesele și trebuințele lui, ne-amu deciSU Ca (lela anulu 11OU 1889 îna
inte să mărimii în rnodu destulu de însemnatu prin adausuri numerele năstre cu data de Duminecă și se le întocmimu și se le 
redactămu astfelu, ca s6 intereseze pe ori și ce cetitotu și se se potă abona și separații.

Desehidemă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei11, care deși mai bogată în materială va costa ca și pănă acuma 12 fl. v. a. 
pe ană și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă 4iarulă, desehidemă abonamentă separată la numerele 
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei", cari voră costa pe anii numai 2 fl. v. a.

Rugămu pe abonații noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe cătu le va sta în putință în cerculu domniiloru lorii pentru lățirea „Gazetei Tran
silvaniei11 precum și pentru răspândirea în poporu a numereloru cu data Duminecă, ce se potu abona și separată.

(Anuncinlu Aihninistraținuii pe pagina IV.) Redacțiunea.

Brașovîi, 22 Decemvrie v.
Ne-amă ocupata în trecătă de 

articulii retrospectivi ai foiloră 
unguresc! din Clușiu asupra anu
lui 1888. A putută vede ori-cine 
cu ce culpabilă ușurință trecă 
peste cestiunile principale, mul- 
țumindu-se a face șovinismă și 
a agita erăși în contra naționali
tățiloră.

Să na cre4a însă publiculă, că 
acestă ușurință ar proveni din 
consciința ce ar ave-o agitatorii 
și șoviniștii unguri, cumcă s’ară 
simți a4i stândă pe o temeliă trai
nică. Ei îșl cunoscă slaba loră 
putere, der vorba românescă: nă- 
ravulă din nascere, lecă în 
lume n’are.

Ceea ce’i dore de’i ustură și’i 
face să n’aibă liniște nici în somn 
e cestiunea naționalității orii. Și ori 
câtă silință și-au dată de sigură 
foile unguresc! să-și facă chefă 
de curcă betă, n’au putută să’ș! 
tăinuiască trica ce le stăpânesce, 
gândindu-se la ce gradă de înăs
prire au adusă relațiunilele cu 
naționalitățile deoparte purtarea 
loră netrebnică; de altă parte ile
galitățile, nedreptățirile și persecu- 
țiunile din partea guvernului.

Astfelă foile unguresc! din 
Clușiu, atingendă cestiunea națio
nalitățiloră, dau fără voiă espre- 
siune temerei și durerei loră, că 
acestă cestiune e o rană adencă 
în a căreia vindecare mai că nu 

mai au speranță. Der în locă de 
a cere regimului se caute a-o rupe 
cu trecutulă și în locă să șl schimbe 
și ele atitudinea de pănă acum, 
ne dau a înțelege, că n’au de 
găndă se renunțe la nenorocita 
loră pornire, ci voră merge or- 
besce înainte pe calea prăpastiei, 
precum se pote vede din cele ur- 
mătore.

Așa foia kossuthistă „EUenzelc11 
serie :

„Dorimă și aceea, ca Sasulă, 
Românulă, Croatulă și Slovaculă 
se ’nceteze odată cu sălbătăcita 
loră ură de rassă. Să fiă cu minte, 
se socotescă cu faptele și se 
nu facă politică de scărăbușl, 
car! sbbră orbesce în părete. Cac! 
în adevără, câte-ună scărăbușă 
pote isbi multe mii dn ani cu 
căpșorulă seu slabă zidurile isto
riei unguresc!, fără să potă face 
spărtură în elă".

„In interioruă Carpațiloră pu
temă trăi strălucită, decă ne’nțe- 
legemă pacinică unii cu alții, ne 
lămurimă și ne încredemă unii 
într’alții ca cetățeni. In ceea ce 
formeză bunulă loră dreptă nu 
suntă împedecațl de nimenea, ună 
dreptă întemeiată d’a se plânge 
au numai acolo, unde și noi ne 
plângemă. Sbrtea nbstră este co
mună, inimiculă nostru este co
mună, viitorulă nostru este co
mun" .

„Să primesca odată tdte conse

cințele acestei situațiunl. Se va4ă 
în fine odată, că aci este posibilă 
ună stată maghiară. Să nu mai 
alerge după lumini amăgitore, care 
și așa nu suntă, decâtă ună aeră 
stricată. Să-și bage’n capă, că 
într’ună stată numai o națiune po
litică pote fi — și acesta e cea 
maghiară; acestă concepțiune tre- 
bue să ș!-o acomodeze și ei, apoi 
vorbesca ei în orî-și-ce limbă unii 
cu alții și cu Dumne4eulă loră. 
Când vorbimă de națiunea ma
ghiară, înțelegem și fracțiunile de 
rassă germană, slavă și română, 
care locuescă aci. Așa a fostă 
acesta de o miiă de anî, așa e 
a4! și așa vafi în viitoră. Acesta 
e basa. Să se pună în fine odată 
pe acestă basă; celelalte voră în
ceta de sine:

Repetila bugetară ,,.KbZo.3smr“ 
se esprimă astfelă :

„Marea bălă a statului ma
ghiară, cestiunea naționalitățiloră, 
n’a dispărută câtuși de puțină. 
Românii, Sașii și alții se luptă cu 
o însuflețire neobosită pentru pro
grame politice, care suntă lipsite 
de basa legală și de rațiune. Pressa 
naționalitățiloră a folosită și în 
anulă acesta orice ocasiune posi
bilă și neposibilă, ca să mărescă 
înstrăinarea, ba chiar ura cătră 
rassa domnitore. E o rană du- 
rerosă acestă certă și sfadă mereu 
reînviată în interioră, și procesulă 
consolidării statului maghiară și 

dospirea totă mai cu efectă a sim 
țămentului națională vindecă în 
cetulă cu încetulu rana.“

„E încă departe timpulă, dela 
care putemă aștepta vindecarea 
totală a bolei, convertirea cel oră 
rătăciți, comunitatea simțeminte- 
loră în îndeplinirea datorințeloră 
publice, comunitatea desvoltării 
puteriloră. Der și la încheiarea 
anului acestuia (1888) n’avemă 
motivă de-a ne încrede cu mai 
puțină consciință de sine, cu 
mai puțină consciință de țîntă, în 
aceea, că dreptulă națiunei ma
ghiare și marele ei puteri spiri
tuale și morale voră învinge în 
cele din urmă asupra nesănăto- 
seloră nisuințe ale naționalități
loră."

Vomă reveni asupra acestoră 
espectorăr! ale foiloră unguresc!, 
ca să le spunemă din nou, că 
amară se’nșelă, decă totă mai 
credă în realisarea nisuințeloră 
loră utopice și nebune.

Flotilă de r&sboîu pe Dunăre.
„Neue freie Presse" a mai pri

mită din Pesta următorele amă
runte telativă la înființarea unei 
flotile de răsboiu pe Dunăre:

Căpitanulă de fregată Schonta a 
fostă nu de multă aici din ordinulă ad- 
miralului Sterneck, ca să se informeze 
de intențiune propriă asupra raporturi- 
loră locale ce suntă a se lua în conside
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rare la înființarea flotilei. Numitulă ofi- 
ceră a avută să ia informațiunl despre 
raporturile de navigațiune pe Dunăre 
dela Dojenii pănă la Orșova, precum și 
pe rîurile laterale Tisa, Drava și Sava. 
Căci flotila fluvială va ave să-și extindă 
cerculă de activitate și asupra afluenți- 
loră Dunării, întru câtă acesta va fi pa
sibilii, respective întru câtă adâncirea ape- 
loră va permite.

Flotila fluvială după disposițiunile 
actuale va consta din 12 monitore. Voră 
fi așaderă a se construi, afară de cele 2 
monitore în ființă, „Leitha“ și „Maros“, 
încă 10 vase de răsboiu de'felulă acesta. 
Pentru fiă-care vasă se voră sistemisa 
42 de marinari, afară de aceea se voră 
acuira mai multe vapore, care voră fi în
armate pentru a face în casă de lipsă 
serviciulă de recunoscere.

De aceea va fi necesară a se spori 
trupa marină cu 600 feciori. In faptă 
se va și clădi în apropierea fiitorului 
portă de ernă seu de răsboiu de pe Dunăre 
o casarmă pentru marinari.

Monitorele voră fi construite în re- 
giă proprie de cătră administrația ma
rinei, der nu în Pola, ci într’ună stabi- 
limentii nou, care se va înființa lângă 
Dunăre. Asemenea se va edifica și o 
fabrică proprie de munițiune și materii 
explosive astfelă, că toți articolii nece
sari la înființarea și echiparea flotilei 
fluviale se voră face lângă Dunăre. La 
acesta suntă normative nu în linia ultimă 
considerațiunl strategice, bună-oră even
tuala isolare a teritorului de răsboiu va
mală dela Pola.

In momentele de față capitala Un
gariei are cei mai mulțl sorți, că acolo 
voră fi înființate portulă de ernă și por- 
tulă de răsboiu ală flotilei și prin ur
mare și schelele, casarma și fabrica de 
materii exploasive. Der hotărîrea defi
nitivă nu este încă luată și eventuală 
pbte fi și Raab-ulă seu Komarom-ulă 
seu alte locuri unde esistă raporturi mi
litare favorabile, cum este pe brațulă 
Dunării dela Buda-veche seu Pesta- 
nouă.

Sorții capitalei Ungariei suntă fa
vorabili prin aceea, că ea este ună oraș 
cu totulă deschisă, ceea ce deja pe la 
începutulă aniloră 70 a născută ideea, 
părăsită după aceea, de a o fortifica.

Motivele, care au îndemnată pe ad
mirabilă Sterneck să realiseze proiec- 
tulă din vorbă le-amă comunicată 
deja. Cestiunea se află încă în stadiulă 
pregătiriloră, er natura coercitivă a mo- 
tiveloră pună mai pre susă de ori ce 
îndoelă, că delegațiunile voră ave a se 
ocupa deja în sesiunea dela primăveră 
cu primele recerințe ale acestei sporiri 
a puterii nostre armate.

Acestă sporire se pote 'face numai 
gradatim, der probabilă se va purta de 
grije, ca în casă de lipsă flotila să potă 

fi formată numai decâtă, spre acestă 
sfîrșită vor fi cumpărate și echipate pen
tru serviciulă militară mai multe vapore 
— se vorbesce de 12 — dela societatea 
de navigațiune pe Dunăre. In acestă 
casă se va plăti societății seu chirie seu 
întrega valorea vaporeloră.

Scopulă strategică ală flotilei fluviale 
va fi sigură defensivă, der numai atunci 
îlă va pute ajunge, decă anumite puncte 
ale Dunării voră fi mai bine apărate 
prin fortificaținnl ca în presentă, și de 
aceea în legătură cu acestă afacere se 
vorbesce și de esecutarea astorfelă de 
fortificațiuni.

Corespondentulă îșl ține de dato- 
rință a accentua în modă deosebită, că 
în aceste planuri și disposițiunl ale ad
ministrației armatei nu suntă a se căuta 
motive de îngrijire. Ele au emanată 
numai din purtarea de grijă pentru tote 
eventualitățile și au devenită actuale 
prin regularea Porțiloră-de-feră. Acestă 
regulare se va termina numai în decursă 
de 4 ani de dile, er pănă atunci proba
bilă că și flotila fluvială austro-ungară 
va fi realisată.

SCIRILE BILEI.
Cu privire la soirea ce amă repro- 

dus’o după diarele ungurescl din Clușiu 
în privința bântuirei bălei egiptene de ochi 
între tinerimea dela scolele din Blașiu, d-lă 
medică archidiecesană din Blașiu Dr. 
Alesandru Popii, în interesulă adevărului 
și spre liniștirea părințiloră și a publi
cului română, ne împărtășesce, că nu a pa
tra parte din tinerime este atinsă de susă 
amintita bolă, după cum vestescă tenden- 
țiosă foile ungurescl, ci din aprope 
700 școlari numaiăsuntii atinși în măsură 
mijlociă, nefiindu-le amenințată vederea 
câtu’șl de puțină, er 48 suntă atinși în 
gradă forte mică și suntă luațl sub cură 
numai din considerațiunl de precauțiune. 
D-lă Dr. Popă ne comunică totodată, că 
feriile Crăciunului pentru tinerime s’au 
prolungită de astă-dată pănă în 20 Ia
nuarie inclusive, numai pentru ca în 
timpulă acesta să se potă lua tote mă
surile necesare contra lățirei acestei 
bole.

Precum se vede, corespondenți? din 
Blașiu ai foiloră ungurescl nu sciu de
câtă să alarmeze lumea cu soiri false și 
tendențibse. * * *

Sub titlulă „Limba lui Gliga" scrie 
reptila „Kolozsvar": „Ladislau Gliga, 
colectorulă comunei Deda, n’a avută alt 
defectă, decâtă că n’a sciută „limba ofi
cială a statului“ nici în scrisă, nici în 
vorbire. După ce însă atâtă articolulă 
de lege LIV din 1868, câtă și art. de 
lege X din 1875 pretinde acestă lucru 
bagatelă, numitulă funcționară a fostu 
datu afară din slujbă.~

Bine bine, înainte numai cu perse- 
cuțiunile!

* * *
Episcopulă catolică Schlauch din 

Oradea-mare s’a făcută membru fundator 
ală Kulturegylet-ului din comitatulă 
Bihoră.

Ilă ertă ore canonele se se facă 
membru ală unei reuniuni politice agi- 
tatăre și necreștinesci ?

* *
Suntă transferați, din armata comună 

in reserva landverului: sublocotenenții în 
reservă: Ionă Solarii din reg. 31 deinf., 
Ilarionă Ondulă din reg. 51 și Rudolfă 
Cobsă din reg. 64; in reserva lionvecțimei: 
sublocotenenții în reservă: Iuliu Antoniu 
din reg. 50, Ionă Farcașu din reg. 51, 
George Papii din reg. 62, Iuliu Herbai 
din reg, 64 și Virgilă Barbolovitâ din 
reg. 82 ; capelanii militari cl. U în reservă: 
George Bărbatu (Blașiu), Moise Sebastianu 
(Clușiu), Eftimie Maniu (Fântâna), Aureliu 
Florianu (Blașiu), Nicolae Popote» (Gherla), 
Aronă Tomas (Alba-Julia), Simeonă Ciuca 
(Apahida), Vasilie Oană (Pianu-de-susă); 
medică de batalionă în reservă: Dr. 
Emiliu cav. de Puscariu din reg. 2, Dr. 
Alexandru Popă dela spitalulă garnisonei 
din Sibiiu.

* * *
In curendă se va publica în făia 

oficială din Pesta, cum află „B. Korr“, 
o ordinațiune a ministrului ungurescă de 
finanțe, în care se atrage atențiunea 
posesoriloru de drepturi de regalii, că în 
înțelesulă legii privitore la răscumpăra
rea regalieloră trebue să’șl anunțe pre- 
tențiunile loră în scrisă la autoritățile 
financiare respective pănă la 30 Martie 
1889, în casă contrară perdă orice drept 
la despăgubire. In ordinațiune se voră 
enumăra cu deamăruntulă actele ce sunt 
a se alătura la cererea de despăgubire.

* * *
Din comitatulă Mureșă-Turda s’au 

oferită numai 517 jugăre catastrale pen
tru cultivarea de sfecle pe sema proiec
tatei fabrice de zahară.

* * *
In Nucetu erau la 25 Decemvre n. 

43 bolnavi de vărsată; în Vestemu, totă 
pănă atunci, din 23 bolnavi de vărsată 
au murită 2, s’au însănătoșată 6; în 
Șina, din 80 bolnavi de vărsată au mu
rită 5, s’au însănătoșată 10; în Bodii 
din 90 bolnavi de vărsată s’au însănă
toșată 14; în Gârbova au murită 5, s’au 
însănătoșată 15, au rămasă în tratare 
medicală 10; în Piamt-de-susu a murită 
1 bolnavă de vărsată, 4 au rămasă în 
tratare; în Făgărașu copii bolnavi de 
vărsată s’au însănătoșată, afară de 2 
cari au rămasă în tratare. In următorele 
comune din comit. Mureșă-Turda: în 
Bere și în Beri bântue între copii tușea 
măgărescă, din care causă scolele s’au 
închisă dela 24 Decemvre n., în Mă- 

gh,erușă bântue difteria, în Andreșenl au 
murită de tușea măgărească 7 copii, de 
scarlatină 2.

** *
Reuniunea comercială și industrială 

din Deva s’a disolvatu în urma unei ho- 
tărîrî a adunării generale.

** *
Comisiunea pentru esamenele de advo- 

cațl la tabla r. din Tergu-Mureșului s’a 
constituită pe anulă 1889 astfelă: pre
ședinte e Iosifă Schneider, președintele 
senatului tablei, er vicepreședinte e Alex. 
Vita, procurorulu generală ală tablei.

Din camerele române.
D-lă deputată Ernest Sturdza depune 

la biuroulă camerei o propunere sub
scrisă de mai mulțl deputațl, prin cari 
cere să se arate rămășițele țăraniloră, 
datorite pentru răscumpărarea clăcei. — 
Se admite urgența.

D-lă deputată Ionu Nădejde inter- 
peleză guvernulă în privința pământului 
ce era să se dea în anulă 1881 locuito- 
riloră din mahalalele Iașiloră și în pri
vința imașului, pe care îlă dețină mai 
mulțl arândașl pe nedrepkă.

D-lă deputată D. Alexandrescu cere 
dela guvernă ca să vie câtă se pote de 
curendă cu proiectulă de lege privitoră 
la suprimarea de taxă 5°/0 asupra lefu- 
riloră funcționariloră.

D-lă deputată Nicolae Blaremberg, 
vorbindă în cestiunea răspunsului la me
sagiu, protestă în contra acelora, cari au 
susținută că liberalismulă piere. Nu s’a 
făcută esperiența adevăratului liberalismă 
în țeră, deci nu pote peri. După pă
rerea d-sale cabinetulă actuală e câtă se 
pote de constituțională. Alegerile pre- 
tutindenea, cu mici escepțiunl, au fostă 
libere (aplause). Camera pănă erî a 
dată esemplu de liberalismă în discuțiune 
și decă Sâmbătă nu s’ar fi închisă dis
cuția așa de repede, ea ar fi putută să 
serve de esemplu de liberalismă și de 
toleranță în ceea ce privesce libertatea 
discuției.

In privința formărei acestui minis- 
teră și împăcarea diferiteloră grupe din 
care elă se compune, d. N. Blaremberg 
îșl face reservele sale, pice că suvera- 
nulă nu pote să alegă pe miniștrii în 
afară de expresia parlamentului. Minis- 
terulă nu este altă ceva, decâtă o comi- 
siune a parlamentului. Corona are numai 
o influință indirectă în alegerea miniș- 
triloră. Arată că după constituția ro
mână tote puterile statului, chiar și Regele 
emană dela națiune.

S’a de pe banca ministerială,
că suveranulă pote să facă o politică 
estemă necunoscută de teră. O atare 
politică e câtă se pote de periculosă. 
Protesteză în modulă celu mai energică 
în contra unei astfelă de politice, mă 
temă ca ea să nu se înrădăcineze în 
țâra nostră, căpătândă cetățenia. Sunt 
sigură, că guvernulă nu va putea să facă 
nimica în cestiunea fortificațiuniloră, în 
aceea a porturiloră-franco, în aceea a 
convențiuniloră etc., tocmai pentru că 
în politica esterioră nu hotărăsce elă.

Critică rendă pe rândă proiectele 
guvernului, dice că tote suntă reacțio
nare, din evulă mediu, că suntă plagiate

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS. “

(3)
SdrmanultL G-iață.

Novelă.
UI.

Guță pășia harnică cătră locuința sa. 
Da ocolă prin tote stradele orașului, nu 
mai scia de elă încătrău apucă și ce face, 
de’lă vede ori nu’lă vede cineva așa 
eșită din apele lui. Ce’i pasă lui Guță? 
Elă, domnulă Zîmbreană, feciorulă mamei 
sale și iubitulu Măriei, se simția forte 
bine în noulă cercă de idei ce-lă împre- 
soră. Totă lumea îi părea mai frumosă, 
orașulă mai veselă, și omenii mai cu 
vlagă. Se simția de minune entusiasmată 
pentru musică și jocă, pentru serenade 
și promenade și îșl simția inima alinată 
și sufletulu mângâiată. Mândru ca os- 
tașulă ce se întorce victoriosu dela răsboi, 
Guță zîmbia tuturoră trecătoriloră, fie 
amici, fiă necunoscuțl. Ce să’i faci? Lui 
îi pria dragostea ca picurii de ploiă flo- 
riloră arse de dogorelă, și îi pria cu 
atâtă mai vîrtosă, că scia pe Maria în
cântată de purtarea lui.

Și cum mergea Guyă așa, etă că în 
colțulă stradei îlă întâmpina ună prietină 
ală său, care îi întinde ună plică cu o 
scrisdre. Surprinsă pănă la estremă, elă 
nu putu să desfacă scrisorea pănă ce 
ajunse acasă. Când întră în odaia sa, pe 
masă vădii trântită altă scrisore și o de
peșă. Elă înmărmuri. Bucuriele de mai 
nainte i-se schimbară într’o sarbădă du
rere, când desfăcu tote trei scrisorile în 
cari i-se comunica aceașl nenorocire pen
tru elă: mamă sa era greu bolnavă și’lă 
chema acasă.

Guță suspinândă aședă scrisorile în 
cutia sa pentru corespondențe, eși nu-mai 
decâtă afară, comanda o birjă, spuse gaz
dei sale să închidă odaia după elă și 
plecă numai decâtă.

Din mintea lui sburară de-odată tote 
întâmplările dilei, speranțele amorului, 
Maria, întâlnirile ce plănuia,promisiunile 
și tote i-au perită ca o nălucă. înaintea 
lui nu mai vedea decâtă ună deșertă 
fără margini și în mijloculă desertului 
pe mamă-sa, pe iubita sa mamă, zăcândă 
pe patulă dureriloră, palidă de sufe- 

uscată de chinurile bolei și întin- 

4ândă brațele după elă. Sgomotulă tră- 
surei îi cădea așa de greu, i-se părea că 
aude clopotulQ morții, că înțelege din 
scârțăitulu roteloră, huruitulă sarbedă 

și durerosă ală brușiloră de țărână că- 
dendă pe sicriulă mamei sale. Mintea i-se 
slăbia, creerii i-se clătiau în capă, er’ 
ochii scăldațl în lacreml simția că i-se 
închidă de atâta oboselă. De două nopți 
elă nu dormise. Erî cu cugetulă la 
Maria, adl cu gândulă la mamă-sa; erî 
îlă ducea inima de dragă, adl de supă
rare.

Inzadară audia cânteculă privighe- 
torei, înzadară de după colnice și delurî 
audia doinele și fluerile flăcăiloră și pă- 
curariloru, nimică nu-lămișcau. Din tote 
nu se lipia de sufletulă său agitată nimica 
afară de țipetulă paserei morții și urle- 
tulă câte unui dulău, ce-lă audia trecândă 
pe lângă marginea satului.

Ajunse acasă, întră repede la ma
mă-sa, pe care o află într’o stare mai 
puțină primejdiosă de cum șl-o închi
puia elă. Câtă mângăere pentru bietulă 
Guță!

Cocona Elisa Zîmbrenă, vădendu’șl 

odorulă, întinse mânile și-lă săruta cu 
căldură.

„Totdeuna ai fostă bună, scumpulă 
meu Guță“, șopti ea încetă, „și vei fi 
și de aci înainte. Stăi decă ai venită 
să te privescă cu căldură, să te sorbă 
din ochi și să-ți sărută obrajii cu ne- 
sață.“

„Voiu rămâne totă lângă tine, mamă 
dragă“, răspunse Guță, „pănă când te 
voiu vede sănătosă și în urmă câtă vei 
dori.u

„Guță dragă, ședl și-mi vorbesce, 
vorbesce’ml ce ai mai pățită, de ce nu 
îmi răspundeai la întrebările mele și cum te 
simți tu acum?“

Și Guță începu să-i spună multe, 
multe forte, pănă și cele mai mici amă
nunte. Der de-o vorbă se feri. Ercând 
îșl vorbi de casa, de scrisorile și celelalte 
lucruri ale sale, îșl aduse aminte de fe- 
restra de peste drumă, de Maria și de 
întâmplările de ieri, și îi venia să plângă. 
Gândea că Maria va suferi de depărtarea 
lui, se va mira cum de a plecată așa 
fără de veste și-lă va bănui în fine că e 
sventuratică și fără inimă. 
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și încă râu. Amă vădută ce suntă dânșii 
ca reformatori, d-loră voră să introducă 
socialismulă de stată.

Se pronunță apoi în contra revi- 
suirei constituției, în contra apanagie- 
loră și în contra legei electorale, după 
cum ea se află acll. Oratorulă cere lăr
girea instrucțiunei și votulă universală.

S’a disă că avemă o dinastiă, der 
unde e moștenitorul ? încheind dice, că nu 
vede nicăirea dușmanulă decâtă pe ma
lurile Rinului și ale Spreei. Elă nu e 
nici pe băncile ministeriale.

D-lă G Vernescu, ministrulă justi
ției, combate pe d. N. Blaremberg, ară- i 
tându-i ce dice constituția. M. Sa are 
dreptulă și prerogativa, ca să cheme pe 
ori și cine la cârma statului. Nu sciu 
pentru a câtea oră să mai repetămă aceste 
lucruri. înaintea alegeriloră, adecă cândă 
fostulă ministeră Th. Rosettâ a fostă che
mată la cârmă, atunci a fostă ună gu
vernă neregulat, fiind-că avea numai încre
derea Regelui, der acum, când o are și 
pe aceea a națiunei, de sigură că e câtă 
se pote de regulată.

In privința politicei esteriore, nu se 
va face nimică în contra voinței națio
nale. Nu e adevărată, că în politica esternă 
vomă urma întocmai politica d-lui I. C. 
Brătianu.

In ceea ce privesce politica internă, 
nu e adevărată aserțiunea d-v., că cabi- 
netulîî actuală face socialismulă de stată, 
ci elă îșl face și’șl va face mereu datoria.

Ca conclusiune, d. Vernescu apără 
și susține intervențiunea statului într’ună 
modă câtă se pote de moderată dicendă: 
fiți siguri, d-loră, că vomă face de tote, 
numai pentru binele națiunei (aplause).

D-lă deputată G. Panu cjice, că de 
o săptămână de dile se discută cestiunea 
asupra intervenției statului. Acesta prin
cipiu e vechiu câtă lumea, acelă ală 
neintervenției este nou cu totulă. Teo
ria neintervenției este în decadență, cu 
50—60 de ani în urmă a fostă ea în 
flore. Decă nu s’a putută esplica atunci, 
de ce venițl cu elă acuma.

Și industria și comerciulă s’au des- 
voltată, mulțămită intervențiunei. Pro- 
tecționismulă actuală nu este decâtă totă 
aplicarea principiului intervenției. Acestă 
principiu s’a aplicată de o mână de 
omeni în paguba unei imense majorități. 
S’a născută deci o reacțiune, nu în con
tra intervenției, ci în contra abusului ce 
se făcea cu densa.

Au începută deci economiștii să 
ceră libertatea, egalitatea, fiecare să fie 
stăpână pe rodele muncei sale. Astfelă 
fiindă' majoritatea săracă s’a găsită în 
fața unei minorități puternice și bogate. 
Economiștii clasici s’au entusiasmată, din 
nefericire însă acestă desvoltare a ser
vită majorităței egoiste. Atunci s’a năs
cută ideea intervenției. Massele se deș
teptă adl, densele au începută să devie 
o forță politciă.

Actualmente principiulă intervenției 
a devenită o ustopiă. D-lă Al LahovarI 
este în contra intervenției, în faptă 
este însă intervenționistă. Dovadă proi- 
ectulă d-sale de lege agrară.

După răscola agrară, tdtă lumea cere 
să se facă ceva, chiar și ceva mai reac
ționară. Cere ca Statulă să intervină 
câtă se pote de multă și de largă și să 
facemă ceva pentru țărani.

D-lă deputată Moise Pacu cere să se 
îmbunătățescă sdrtea preoțiloră. D-sa

cetesce ună memoriu în acestă privință.
Răspunsulă la mesagiu a fostă apoi 

votată de maioritatea camerei.
D-lă deputată N. Blarembergu, de

pune ună proiectă de lege prin care cere 
să se acorde ună credită de 200,000 lei, 
pentru a se veni în ajutorulă comitetului 
organisatoră română ală esposiției din 
Parisă. (Aplause).

D-lă deputată Pleșoianu îșl desvoltă 
interpelarea sa în privința convențiunei 
comerciale cu Austro-Ungari a. pice că 
țâra întregă așteptă ca să se închee a- 
cestă convențiune. . >

D-lă P. P. Carpii, ministru de es- 
terne, dice că în curendă se voră reîn
cepe tratativele. Din nenorocire însă, 
o cestiă economică la noi în țeră se 
preface în una politică. De asemenea 
și cu acestă cestiune. D. Cârpă arată 
apoi, că punctulă asupra căruia nu se 
pote înțelege guvernulă român cu Aus- 
tro-Ungaria, este esportulă viteloru ro
mâne în monarchia ndstră.

In senată se nasce asupra indige
natului d-lui Ziegler, farmacistă din Giur
giu, o discuțiune la care iau parte mai 
mulțl senatori. Indigenatulă nu se vo
tează. (Va urma.)

întâmplări diferite.
Tristă amintire de Craciunu. Ur

mările primejdiose ale beției s’au simțită 
durerosă între locuitorii din comuna ro- 
mânescă Tirimia-mare în urma unui nou 
casă de nefericire întâmplată acolo în 
prima di a Crăciunului ungurescă. Etă 
ce ni-se scrie în privința acesta: Solgă- 
birăului Horvât din cerculă Ernotului i-a 
trăsnită prin capă să trimită o gratulare 
de anulă nou unui amică ală său în 
Pesta. Că ce feliu de gratulare o fi avută 
de gândă să facă numitulă solgăbirău, 
anumitnusepdtesci, ajungea spune numai, 
că lui nu i-a fostă de ajunsă o singură 
iscălitură, ci șl-a trimisă, și încă tocmai 
în diua de Crăciună, pe pandurulă și vi- 
zitiulă său în Tirimia-mare cu scopulă 
ca să adune câtă mai multe iscălituri. 
Aceștia au sosită în Tirimia beți, pandu
rulă, sosindă aci, lăsa trăsura în grija 
vizitiului, er elă se dusă la cârciumă 
pentru ca să se îmbete și mai rău. In 
trăsură îșl lăsă pandurulă și pușca sa în
cărcată, cu două țevi. Vizitiulă, care încă 
era chirchilită de beutură, luâ pușca din 
trăsură cu scopulă ca s’o ducă în casa 
unde era încuartirată. Pușca însă se des
cărca în mâna netrebnicului vizitiu și 
nimeri dreptă în peptă pe văcarulă dom- 
nescă Filonă Trifu, care imediată muri' 
La secționare medicii scdseră din cada- 
vrulă nefericitei victime 30 de sburăturl. 
— Etă ună Română, cădută victimă beții- 
loră de Crăciunulă ungurescă!

Impușcați de gendarnu. Din Filpi- 
șulă mare (botezată de „patrioțl“ Magyar- 
Fulpes), comitatulă Mureșă-Turda, se scrie 
reptilei Kolozsvâru, că primăria de acolo 
vrândă să închidă o cârciumă, pentru-că 
s’a aflată că a măsurată falsă vinulă, a 
cerută întrevenirea gendarmiloră. O cetă 

constătătore din vre-o 20 de omeni, 
nevoindă să lase a se închide cârciuma, 
au sărită asupra gendarmilqră. Gendarmii 
au împușcată asupra mulțimei. Pe ună 
omă l’au împușcată în șoldă, trântindu-lă 
îndată la pământă, er pe altulă glonțulă 
l’a nimerită în pieptă, rănindu-lă de morte. 
Prin asta liniștea fu restabilită.

Statistica Jiarslori.
Maghiarulă Szinnyei JozsefJ a com

pusă o statistică a diareloră apărute în 
Ungaria la prima Ianuarie 1888. După 
acestă statistică numărulă diareloră un- 
gurescl apărute în Ungaria și Transilva
nia la 1 Ianuarie 1888 a fostă de 561, 
mai multe cu 22 ca în anulă precedentă. 
Dintre acestea, diare politice cuotidiane 
suntă 21, politice săptămânale 41, diare 
ilustrate cu cuprinsă variu 3, oisericescl 
și școlastice 38, beletristice 13, humo- 
ristice 11, foi de specialitate 110 , foi 
din provincia fără conținută politică 130, 
foi de anunciurl 5, scrieri periodice 153, 
foi mixte suplenitore 36.

Literatura diaristică maghiară dateză 
dela 1780, când a apărută primulă diară 
ungurescă în Pojună, sub titlulă „Ma
gyar Hirmondo“; în Budapesta numai la 
1788 a apărută primulă diară ungurescă 
„Magyar Merkurius“, a doua foiă un
gurescă apărută în Budapesta a fostă 
„Hazai tudositâsok" (1806).

In 1830 erau 10 diare ungurescl, în 
1840-20, în 1848-49' 86, în 1850 însă 
numai 9. Cu începutulă erei constituțio
nale diaristica maghiară luâ ună avântă 
cu totulă nou, așa că la începutulă anu
lui 1888 se aflau în Budapesta 249 
diare ungurescl, er în provinciă 311 și 
în străinătate 1.

Interesante suntă datele ce le co
munică statisticulă ungură cu privire la 
fiarele nemaghiare apărute. în Ungaria. 
Astfeliu, după datele comunicate de elă, 
la începutulă anului 1888 au apărută în 
Ungaria 126 diare în limba germană, 
față cu 146 câte erau la începutulă anu- 
ui 1887; 39 în limba slavă, față cu 40 
anulă trecută; 22 în limba română, față 
cu 30 anulă trecută, 6 în limba italiană, față 
cu 8 an. trecută; 1 în limba evreă, față cu 
1 an. tr; 3 în limba francesă, față cu 3 
an. tr. Cu totulă 197 cjiare nemaghiare, 
față cu 228, câte erau la începutulă anu
lui precedentă

In sensulă acestei statistice, pe 
10,989 indivicll cari vorbescă unguresce, 
se vine ună diară ungurescă, pe 14,273 
Germani ună diară germană; pe 71,782 
de Slavi unulă slavă; și pe 105,626 
Români unulă română.

In statele unite americane totă pe 
5038 individl se vine ună cjiarâ, în El
veția totă pe 5046 omeni, în Dania totă 
pe 6144, în Belgia totă pe 7182; în im- 
periulă germană totă pe 8262; în Fran- 
cia totă pe 8788; în Scandinavia totă 
pe 16,400; înBritania-marc totă pe 17.709; 
în părțile austriaco totă pe 18,078 ; în 
nlanda totă pe 20-007 ; în România 
(unde se află 102 diare și scrieri perio
dice) totă pe 52,706 locuitori se vine ună 
diară; înimperiulă rusescă (cu escepțiunea 
Finlanda) apară 275 (fiare și scrieri perio
dice, venindă totă pe 283,198 locuitori u- 
nulă: Pe întregă pământulă apară 81,000 di 
are și scrieri periodice, venindă totă 
pe 48,034 locuitori unulă.

Astfelă în Ungaria apară cu totulă
715 (fiare ȘÎ scrieri periodice, venindă 
totă pe 18,111 locuitori ună diară.

„ALBINA" instiM de credita și de economii.
Filiala Brașovu.

Conspectul^ operațiuniloru de cassă în luna 
Becemyre 1888.

Intrate:
Numărar cu 30 Nov. 1888 fl. 
Depuneri spre fructificare . 
Cambii răscumpărate. . .
Conturi curente .... 
împrumuturi pe producte . 
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi...................
Monetă . . . . . . .
Interese și provisiunl . .
ComisiunI.............................
Diverse.............................

14,391.17
95,165.15

117,397.55
45.830.94

2,601.61

1.621.-
6.976.48
5.029.76

56.82
37.379.90

fl. 326.450.38
Eșite:

Depuneri spre fructificare . 
Cambii escomptate . . .
Conturi curente..................
împrumuturi pe producte . 
împrumuturi pe efecte și 

alte împrumuturi . .
Monetă...................
Interese și provisiunl 
ComisiunI...................
Diverse...................
Spese și salare.
Numărară cu31Decemv 1888

fl. 86.932,04
127.697.45
41.504.88

2621.84

3321.—
7347.09
451.59

56.82
30.738.71

1248.69
24.530.27

fl. 326.450.38
N. P. Petrescu m. p.

adjunctă.
V. Bologa, m. p. 

dirigentă.
V. Gămulea, m. p. 

comptabilă.

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

Belfjradu, 3 Ianuarie. Scupcina 
a primitu proiectulfi de constituția 
cu 494 contra 13 voturi. La des- 
batere au luatu toți conducetgrii 
partideloru pentru proiectu. Acfi 
se închide serbătresce Scupcina 
printr’unu discursu alu tronului.

Bruxela, 3 Ianuarie. Vorbirea 
de anulu nou a Regelui esprima 
cea mai firmă perspectivă în men
ținerea păcii.

Cursnlu la bursa de Viena
din 2 Ianuarie st. n. 1888.

Renta de aură 4°/o................................103.10
Renta de hârtiă 5°/0 ..............................93.90
Imprumutulă câiloră ferate ungare . 143.70 
Amortisarea datoriei oăiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.10
Amortisarea datoriei câiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei c&iloră ferate de.

ostă ungare (3-a emisiune) . . 117.—
Bonuri rurale ungare.............. 104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.—
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 103.75
Bonuri cu cl. de sortare.......... 103.75
Bonuri rurale transilvane..........104.—
Bonuri croato-slavone.............. 104.—
Galbeni împărătesc!............................ 5.68
Napoleon-d’orI ................................ 9.52

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Tăcerea și trista disposițiă a lui 
Guță născură în cocona Elisa dre-care 
nedumeriri.

„Ce-țl este ție. Guță dragă, de ce 
taci așa de-odată? La ce te gândescl, 
de ce ești așa de tristă ?“ îlă întreba 
mamă-sa.

Der elă făcu din umeri și nu răspunse 
nimică.

Trecură încă vr-o câteva dile, o săp
tămână și doră mai multă și Guță totă 
așa era, pe cândă mamei sale începu 
să’i fiă bine, să se scole din pată, să 
umble prin casă și să mai pună câte 
cevașl la cale. Peste două săptămâni 
era aprope restaurată.

Din ce mergea spre însănătoșare 
cocăna Elisa, Guță totă mai multă în
cepea să viseze de întâlnirile ce le va 
avâ cu Maria, de vorbele ce și-le voră 
spune, și de dragostile ce le voră urcfi. 
Ar fi vrută să’i scrie, der nu putea, 
fiindcă mamă-sa era totă în urma lui 
șl-apoi nici nu se cuvenia ca după o 
simplă întâlnire să-’i scrie îndată.

Umbla deci Guță încdce și în 
colo, neodihnită, neastâmpărată, puru

rea melancolică și ca eșită din fire. 
Sărmanulă Guță! Ce să’i faci inimei 
decă-ți poruncesce, când mintea nu-i 
acasă?

Intr’o dimineță se scula așa de obo
sită, ca și cum ar fi făcută cine scie ce 
lucruri mari. Racjele sorelui băteau în 
ferestra odăi isale când tredită elă privia 
ou duioșiă afară spre curte, amintindu-șl 
ferestra Măriorei. I-ar fi venită să plângă, 
decă mamă-sa n’ar fi intrată la elă să-i 
spună, că multă vreme a trecută de când 
se află dusă dela carte și că n’ar strica 
să plece câtă mai curândă. Guță însă 
privia înochii ei blândl și milostivi și nu 
dicea o vorbă; numai din când în când 
ofta.

Cocona Elisa băga de semă că în 
ofturile lui se află ceva forte parti
culară.

Hă luâ de scurtă și-lă încurca cu 
vorba pe bietulă Guță încâtă ea putu 
să înțelegă, care era dorulă ce-lă mun
cea. Deoparte mâhnită de acestă desco
perire, de altă parte îngrijată de sortea 
fiu-său, îlă povățui să bage de semă ce 
face, să fiă cu minte și să nu se neno- 

rocescă. Printr’ună pașă nechibzuită 
și-ar pute tăia gâtulă într’ună firă de 
pără.

„Gândesce-te, că ai o mamă, care 
nu doresce altceva decâtă să te vadă fe
ricită; la tine îi e totă gândirea și inima, 
trăesce numai pentru tine. Nenorocirea 
ta ar fi o lovitură de morte pentru ea. 
Der am încrederea, că mă vei scuti de 
o asemenea lovitură și că nu’ml vei răs
plăti cu suferințe și cu mâhniri iubirea și 
îngrijirea mea pentru tine“, (fi30 cocdna 
Elisa, și eși din casă, lăsândă pe Guță 
cu lacrimile în ochi.

In diua următdre Guță plecâ, după 
ce mamă-sa îlă sărutâ ferbinte și-lă sfă
tui din nou să fiă chibzuită în tote fap
tele lui.

Negurile de tomnă învăluiau orașul u 
ca ună vălă abia străvădătoră. Zidirile, 
unele albe, altele sure, pluteau ca visu
rile albe într’o lume negră. Când ajunse 
la cuartirulă său, Guță se simția. forte 
deprimată, vădendă că peste drumă fe
restrele suntă închise și nu dă nimică 
nici ună semnă de viâță. Abia târdiu 
îșl aduse aminte de vorbele bătrânei, 

că-șl voră închiria o altă locuință într’o 
stradă unde nu e atâta frecuență, în
tr’ună locă mai dosită. |Der Guță umbla 
înzadară să afle locuința loră. Era par’ 
că ună farmecă, că ori câtă visita tea
trală, seratele artistice și tăte conveni
rile, unde gândea că o va întâlni, pe 
Maria niciodată n’o vedea. In deșertă 
întreba pe prietinii săi, căci nici unulă 
nu scia să-i spună nimică. Atâta înțe
lese totuși, că bătrânul ă Vânătorescu, 
unchiulă Măriei, ar fi murită și că vila 
i-s’a luată pentru datorii.

Ce să facă der, încătrău să apuce, 
s’o întâlnescă, să-i spună că a venită, 
că o iubesce și că de dorulă ei nu 
mai putea rămâne la CostescI, lângă 
mamă-sa.

Trecură așa câteva săptămâni. Dela 
ună timpă Guță începu să-și facă idei 
slabe despre mersulă lucruriloră, și ade- 
se-orî îndoindu-se în sine, îșl aducea 
aminte de vorbele mamei sale. Era gân- 
ditoră, era tăcută, ca o insulă mută în 
mijloculă valuriloră vorbitore.

Sărmanulă Guță! (Va urma.)
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dial’ll humoristicu și satirică cu multe ilustrațiunî, anulfl 
alu IX-lea, cu prețulH de 3 fl. seu 7 franci pe anu.

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

Abonenții, carl ne trimitu întregii abo- 
namentulil de 3 fl. sen 7 franci d’odată, pri- 
mescu „Calendarulii Calicului pe anulu 1889“ 
pe deasupra, ca fuiorulu popii, adecă gratis, 
expedatu franco. Altcum „Calendarulu Ca
licului44 costă 36 cr. seu 1 francu.

Numărulu primii alii „Calicului" îlu expedămii tutu- 
î’orti celorii ce ni-lu ceru, ca numirii de probă, gratis.

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

la

„GAZETA TRANSILVANIEI11 
se potU face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

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

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni........................ . . . . 3 fl. —
„ șese luni........................ . . . . 6 fl. —
„ unii ană........................ . . . . 12 fl. —

Pentru România și străinătate:
pe trei luni........................
„ șese luni........................ . ... 20 „
„ unfi antt ........................ . ... 40 „

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemii cunoscutu tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemii din anii trecuțl numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potii 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Adminîstraț. „Gaz. Trans."

Abonamente la nnmerele ca flata fle Dumineca ale „Gazetei Transilvaniei."
Pentru Austro-Ungaria:

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

Pentru România și străinătate:
pe anu . . . ,................................. 8 franci
pe șese luni  ................................. 4 „
pe trei luni................................................2 „

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

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".Mersulu trenurilor!!
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1888.

Budapesta — Predeal w S*redealii—Budapesta B.-JPesta-Aradu-Tciuș Teius-Aradu-B.-JPesta Copșa-mieît—Sibiiu

Tron de 
per- 
s6ne

Trenu 
accele

rată

Trenu 
omni
bus

Viena 11.10 8.-
Budapesta 7.40 2.- 3.10
Szolnok 11.06 4.05 7.38
P. Ladăny 2.02 5.47 5.39

Oradea-mare |
4.18 7.01 8.46

| 7.11 9.18
Vârad-Velencze 9.27
Fugyi-V âsârheli 9.44
Mezd-Telegd 7.41 10.21
Rev 8.10 11.38
Bratca 12.16
Bucia 12.54
Ciucia 9.04 1.57
Huiedin 9.34 3.11
Stana 3.40
Aghiriș 4.15
Ghirbău 4.36
Nădășel 4.58

1
Clușiu j 10.34 5.26

11.15
Apahida 11.34
Gliiriș 12.45
Cucerdea 1.30
Uiora 1.37
Vințulii de susu 1.45
Aiud 2.07
Teiușu 2.26
Crăciunelh 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa micii 4.09
Mediașh 4.21
Elisabetopole 5.11
Sighișora 5.45
Hașfaleu 6.12
Homorodfi. 7.32
Agostonfalva 8117
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

1 9.45Brașovu j 1.55
Ti miști 2.53
Predealâ 3.28

BucurescI 9.35

Trenă, 
mixt ,

6.18
9.38

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23

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

Tren de 
per- 
sdne

Trenă 
accele
rată

Trenă 
mixt

BucurescI 7.30
Prertealu 1.14
Timisă 1.45

’ . 1
Brașovu < -±ț— 2.32

4.10 7.10
Feldiora 4.56 7.31
Ap ața 5.37 8.14
Agostonfalva 6.07 8.36
Homorodii 6.55 9.12
Hașfalău 8.36 10.24
Sighișora 9.13 10.46
Elisabetopole 9.56 11.19
Mediașh 10.37 11.47

- 1 10.59 12.02
Copșa mica j

11.16 12.09
Micăsasa 11.37 12.25
Blașiu 12.16 12.53
Crăciunelti 12.33 1.05
Teiușu 1.51 1.47
Aiudu 2.18 2.08
Vințulu de susii 2.48 2.30
Uidra 2.56 2.37
Cucerdea 3.14 2.53
Ghirisu 4.01 3.26
Apahida 5.28 4.40

Clușiu | 5.56 5.-
6.37 5.32

Nădășelu 6.58
Gîhrbău 7.14
Aghireșii 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-Velencze 10.57
n u 1
Oradea-mare < 11.04 8.42

1 11.19 8.47 10.50
P. Ladăny 1.15 10.08 1.33
Szolnok 3.29 11.51 3.29
Budapesta 6.33 1.55 7.45

Viena 2.50 7.15 6.05

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.
Trenă 

de 
pers.

Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradd

Glogovațîi
Gyorok
Paulișh
Radna-Lipova
Con op
Berzava
Soborșinii
Zamti
Gurasad..
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotîi
Vințnlu de joșii
Alba-Iulia
Teiușu________

2.17
2.37
3.19

■ 3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

11.10
8.20

11.20
4.10
4.30
4.43
5.07
5.19
5.41
6.09
6.28 

; 7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

2.- Teiusu»
9.0o| Alba-Iulia

12.41 Vințulh de joșii 
5.45( Sibotn

Orăștia
Simeria (Piski)
Deva 
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamti 
Soborșinii 
Berzava 
Conopu 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

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
11.0?
11.37]
12.—
12.291
12.461

1.26|

Aradd

Szolnok
Budapesta

Viena

Sîmes,âa(Piski)-S*ets,oșeui

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

Tso
3.15

10.—

Simeria
Streiu 
Hațegh
Pui
Crivadia 
Banița
Petroșeni

îtSureșu-Bjudoșu-Bistrița Bisii’ița-iVfijEreșu-Bjudeșu

MurSșQ-Ludoșu
Țagii-Budatelecu
Bistrița

I
4.40
8.02"

Bistrița 
Țagh-Budatelecti 
Mureșă-Ludoșu

9.41
1.11

11.24
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
6.-
3.-

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13
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.
2.

Trenă
mixt Copșn-mlcă 2.29 4.35

Șeica mare 3.02 5.05
Ldînnești 3.46 5.46
Ocna 4.18 6.17
Sibiiu 4.42 6.40

11.-
11.21

Sibiiu-Copșa-uiic&

Sibiiu 8.50 10.-
[Ocna 9.17 10.24
Lomneșii 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-mică 10.49 11.45

5.60

©Bieerdea - Oșorliie&u<
Beffhiiiulu siisescu

6.13
6.38
7.19
7.381
6.20

Cucerdea
Cheța 
Ludoșii
M.-Bogata
Iernută 
Sânpaulu 
Mirașteu

ff*etroseni-SiBueria(Piski)

6.47 2.42 Petroșeni 9.36
7.40 3.25 Banița 10.17
8.51 4.16 Crivadia 10.58

10.02 5.11 Pui 11.42
11.02 5.58 Hateerti 12.23
11.50 6.40|Streiu 1.12
12.30 7.12 Simeria 1.51

Aradu—Ti juisor a

4.26
5.12
5.55
6.41
712
8.1
8.5

I<i 
I 

Reghinul-săs.

Oșorheiu

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

Regliiuulii săseseu- 
Osorheiu-Cucerdea •>

Tâmîșora—Aradu

Unieddra 
Cerna1
Simeria

Aradă 6.05
5.4^ Timișdra 6.25 5.-

Aradulu 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 Aradulfl. nou 9.11 8.01
Timișăra 9.12 9.02 Aradd 9.27 8.17

fiwhBB’isii—Turda Tunda-Gliirisu5

Ghirișd 9.26 4.19

—
Turda 8.29 3.19

Turda 9.47 4.40 Ghirișd 8.50 3.40

SlghișoB*a—Odorheiu ® doi*heiu— Sigili âșora

Sighișora 6.05 Odorheiu 5.38
Odorheiu 9.45 Sighișoră 9.16

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

Reghinul-săs. 8.35
I

Oșorheiu < 10.20
6.56 12.15

Mirașteu 7.16 12.35
Sânpaulu 7.40 12.58
lernutfl. 8.03 1.19

LM. Bogata 8.37 1.49
Ludo ști 8.51 2.02
Cheța 9.08 2.18
Cucerdea . 9.40 2.46

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Siinei*ia (Piski)‘-Uii86d.

2.18
2.39
3.08

Unied.-Siineria (Piski)

9.30
9.56

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


