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Să bz ă onozabii cebibozi !
/

„Gazeta Transilvaniei" întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovecji de simpatiă și de încredere ce le-a primită acestă organu de publicitate din partea Româniloră de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cincl4ecea 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, organulii nostru n’a pregetată de a aduce, mai aleșii în cei 4e00 ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multu cerințeloru timpului și trebuințeloră cetitoriloru sâi.

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei" a începută se apară de trei orî pe săptămână totu cu prețulii de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare in fie-care 4b erăși cu același preță, căci cei 2 fl. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci încâce amu făcutu totu ce ne-a stătu în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtii în redactarea 4iarului câtii și în 
întocmirea sa esteriâră, pentru care scopu amu isbutită ca 4iarulă se-șl aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceru astă4î dela unii 4iaraJ mai aleșii când elă este chiămatu a servi causei unui poporii atâtii de multu 
prigoniți! de sârte. Prin urmare nu putemu 4ice ca aniă ajunsă la capetulă îmbunătățiriloru.

Din contră, astă4i când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea Ziaristic0! nâstre s’a agravatii; 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 tâte nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturilorii poporului românii : 
se cere dela noi se ne încordămii puterile cu îndoită energiă și să continuămii lupta cu curagiu neînfrântă, întroducândă nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei" nu numai să corăspundă mai multu chiămării sale, ci se se tacă cu putință ca principiile salutare națio^ 
nale ce le propagă să potă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimă să facemă și cu începerea anului viitorii mai multe esențiale ameliorări în 4iarnlă 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 pâte nu le-amă putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru unit numără însemnată de bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

voră colabora regulată la foia nâstră, așa ca materialulă ce’lă va conține se fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloră 
poporului, nu numai pe tăremulă politică, literară și socială, ci ținândă deopotrivă semă și de interesele sale din punctă de vedere ală economiei, 
educațiunei și higienei, ală afaceriloră sale cu autoritățile cu 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 tâte păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că se sâmte 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 decisă ca dela anulă nou 1889 îna
inte se mărimii în modă destulă de însemnată prin adausuri numerele ntfstre cu data de Duminecă și se le întocmimu și s6 le 
redactămu astfelă, ca se intereseze pe ori și ce cetitotu și se se pdtă abona și separată.

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

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

Redactiunea.(Anuneinlu Adininistraținnii pe pagina IV.)

Brașovfi, 23 Decemvrie v.
De trei 4fl0 foile unguresc!, în 

lipsa altoră evenimente impor
tante, se ocupă de enunciațiunea 
făcută de ministrulă-președinte Ti
sza cu ocasiunea gratulăriloră, ce 
i-s’au adusă de cătră partida 
sa din dietă supranumită „liberală".

La vorbele salutătore și gratu- 
lătore ce i-le-a adresată contele 
Juliu Szapâry în numele partidei 
guvernului, d-lă Tisza a răspunsă 
c’ună discursă mai lungă, în care 
se oglindeză consciința omnipo
tenței.

Mai întăiu d-lă Tisza a atinsă 
raporturile esteriore ale monarchiei, 
der cu privire la aceste n'a putută 
spune nimică nou, ci a accentuată 
numai caracterulă curată defen
sivă ală triplei alianțe, esprimândă 
speranța, că și în anulă 1889 ne 
vomă pute bucura de „bineface
rile " păcii.

Câtă pentru financele statului 
ministrulă-președinte ungurescă re- 
cundsce, că situația estenoră nu 
este de așa, ca regularea loră se 
pâtă fi ușOră. Der are încredere 
în puterea „națiune?1 și în iubirea 
ei de jertfă și așteptă dela densa 
ună sprijină totă mai mare, căci 
e vorba de-a se încuviința noue 
sarcini și de a nu perde cumpe- 
tulă față cu primele succese ia- 
vorabile.

Multă mai interesantă este acea 
parte a vorbirei d-lui Tisza, ce 

privesce întrebarea unei bune ad- 
ministrațiunl și a stabilității re
gimului.

Ministrulă-președinte unguresc 
e de părere că administrația nu e 
nici pe departe așa de rea, cum 
o țină cei ce se plângă în contra 
ei. Dânsulă nu împărtășesce ve
derile aceloră „teoretici" cu „mari 
concepțiunl", cari voiescă se „sur
prindă națiunea" deodată c’ună 
nou sistemă de administrațiă a 
statului, ci crede că numai înce- 
tulă cu încetulă se se facă trece
rea dele administrația nunicipală 
la o a4ministrațiă a statului, fără 
nici o sguduire.

In legătură cu resultatele ce 
crede a le fi dobândită pe terâ- 
mulă administrației, Tisza se feli
cită însuși, facândă alusiune la o 
frasă a antevorbitorului, că i-a suc- 
cesă a aduce o stabilitate în re- 
gimă și 4i°e că acesta are a-o 
mulțămii încrederei, de care se 
bucură, și care i-a dată maiorită- 
țile, ce facă posibilă acea stabili
tate a regimului.

Resunetulă, ce l’au avută cu
vintele ministrului-președinte în 
sînulă Maghiariloră, este înse de 
natură a’lă face se se’ndoiescă 
însuși în temeinicia omnipotenței 
sale.

Chiar 4iare guvernamentale 
ca „Pester Lloyd", care nu sciu 
cum se mai alegă cuvintele spre 
a înălța și lăuda activitatea de 

omă de stată a d-lui Tisza, gă
sesc că sistemulă actuală de admi
nistrațiă, n’are decâtă numai scă
deri și er scăderi, și se opună pă- 
rerei, că reformele cerute ară fi 
numainisce „teorii" și „concepțiunî 
mari", fără o basă reală.

Decă așa vorbescă foile amice 
guvernului, atunci cum trebue se 
fiă critica foiloră oposiționale ma
ghiare independente?

Dintre multele voci oposiționale 
maghiare vomă cita aici numai 
ceea ce scrie organulă contelui 
Apponyi, „Budapestei* Tagblatt" 
asupra discursului lui Tisza.

Acesta foiă e de convingere, 
că țera nu mai pâte suporta pen
tru durată administrația de a4i, 
în care nu te poți încrede, care 
e stricată, necinstită și care față 
cu trebuințele actuale ale statului 
este ună anachronismă.

„Budap. Tagblatt" negă că 
d-lă Tisza ar fi procedată în modă 
sistematică și constantă a reforma 
administrația avitică, în spiritulă 
unei administrațiunl moderne.

„Nu"—4i°e foia apponyistă — 
„Coloman Tisza n’a făcută în 14 
ani ai guvernării sale nimică în 
acesta direcțiune. Municipalismulă 
nu l’a stârpită, nici nu l’a susți
nută în starea sa avitică; l’a de
gradată numai a fi unelta volni
ci ei ministeriale. Vechia autono- 
miă a jurisdicțiuniloră a devenită 
cu totulă ilusorică; printr’o ridi- 

culă păcălitură Tisza a lăsată mu- 
nicipieloră libertatea nemărginită 
de a lua decisiunî, totodată înse 
a făcută dependentă posibilitatea 
de a se esecuta aceste decisi- 
uni, de aprobarea ministerială, 
prin acesta a stabilită o omnipo
tență guvernamentală, care’i dă pe 
mână poporațiunea întregei țerl 
punându-o la grația și disgrația lui 
și care îi dă puterea de-a face 
ca administrații, adecă ca fiă-care 
cetățenă se simță în modă însem
nată grația seu disgrația guver
nului. In acesta zace secretulă 
maioritățiloră lui Colomană Tisza. 
Nu convingerea, ci consciința de
pendenței de guvemulă omnipo
tentă îndemnă maioritatea cetățe- 
niloră de a-și da votulă acestui 
guvern. Administrațiunea-lui Tisza 
este o administrațiă de cabinetă"....

In ce privesce pretinsa stabi
litate a guvernului, „Bud. Tagbl." 
se teme că Ungaria peste puțină 
va cunâsce problematicele bine
faceri ale acestei stabilități, în a- 
deverata loră valâre. Ceea ce se 
crede a fi stabilitate a guvernului, 
este „înămolirea în mocirla parla
mentară, care umple vieța consti
tuțională a Ungariei cu miasme 
veninose.“

„Țera va plânge odată, că n’a 
recunoscută mai înainte în ce 
rețea de corupțiune politică s’a 
lăsată a fi încurcată de cătră ună 
guvernă viclenă, care a sacrificată
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bunăstarea poporului, moralitatea, 
interesele cele mai înalte mate
riale și etice ale națiunei, numai 
ca se-și întărescă stabilitatea esis- 
tenței lui.“

Mai e ore nevoia se mai adau- 
gemă și noi ceva la acesta sdro- 
bitore critică a stăriloru de acji în 
anulă alu 14-lea alu omnipoten
ței lui Coloman Tisza?

Foia oficiosă „Fremdenblatt" din 
Viena dice, că după nisce informațiunl 
luate dintr’o sorginte competentă, nu se 
scie nimică în privința propunerilorîi re
lative la crearea unei flotile de resboiupe 
Dunăre, cestiune deja discutată din punc- 
tulă de vedere teoretică și de mai multe 
ori, nici de memoriulă departamentului 
marinei nu se scie încă și mai puțină 
de demersurile diplomatice, care ar fi 
fostă făcute la BucurescI și de cari face 
mențiune corespondentulă ungură ală 
unei foi vienese. Deci nu e vorbă în 
cercurile guvernamentale de a cere 
credite relative la acestă pretinsă pro
iectă.

„Novoje Vremja"! dice, că crearea 
unei flotile austriaco pe Dunăre lasă pe 
Rusia indiferentă. Singurulă scopă ală 
Rusiei e de a împiedeca violarea statului 
quo în Balcani. Foia rusescă speră, că 
Austria va înțelege, că ea trebue să pre
fere alianței germane amiciția, Rusiei spri
jinită de Francia.

0 telegramă din Odesa împărtășesce, 
că mare îngrijire domnesce în colonia 
israelită de acolo. Peste 5,000 de ovrei 
străini, mai mulțl familiști, au primită 
ordină dela polițiă, iscălită de admira
bilă Zelenoi, ca să plece din țâră. D-lă 
Efrussi a intervenită petru isgonițl, der 
n’a obținută decâtă ună timpă de 10 
dile. Cea mai mare parte din ovreii 
isgonițl suntă fără pașaporte și se de
clară a fi supuși austro-ungarl și ro
mâni.

Prințul# George Carageorgemet a în
cetată din vieță la 22 Decemvre în Ra- 
gusa. Totă averea sa considerabilă a 
lăsat’o fratelui său prințului Petru Cara- 
georgevicl, ginerile principelui Nechita ală 
Muntenegrului și pretendentulă la tro- 
nulă Serbiei.

SCIRILE PILEI.
Sub titlulu „Predarea proprietății pe 

cale militară11 a scrisă „Ellenzek" într’u- 
nulă din numerile trecute: „Stranii no
țiuni de dreptă au unii oficeri ai ar
matei comune. Unulă dintre raportorii 
noștri, care a trecută în clilele acestea 
prin Bodă, comit. Brașovă, vădu deasupra

intrării casarmei de cavaleriă de acolo o 
inscripțiune caracteristică. Pe păretele 
casarmei îți bate Ia ochi pe o tablă cu 
însemne fără ornamente ună vultură cu 
două capete de tristă amintire, cu urmă- 
torea inscripțiune: „Oasarma de cava
leriă a Maiestății Sale". Deorece însă 
comuna Bodă a zidită acestă casarmă 
din propriele’i mijloce, cu suma de peste 
60,000 fi., casarma e necondiționată și 
esclusivă proprietatea comunei și se fo- 
losesce de erară ca casarmă filială în
chiriată. Intrebămă acum, sub ce titlu 
de dreptă a trecută respectivulă coman- 
dantă de escadronă — care mai nainte 
totă așa a făcută și cu casarma din 
Codlea — acestă casarmă în proprie
tatea Maiestății Sale."

In adevără, mare „greșelă" a făcută 
comandantulă, trebuia să scrie: „Casarma 
de cavaleriă a Maiestății Sale Kossuth." 

** *
Referitoră la sălbătăciile gendarme- 

rescl din Chevereșulu-mare foile „patrio
tice" bucină, că totă primarulă Deme- 
nescu cu alțl trei soți ai săi, membrii 
ai diregătoriei comunale, au fostă aduși 
legați în închisorea din Timișdra; eră 
din Pesta este delegată o comisiune 
mixtă civilă-gendarmerescă spre conti
nuarea inchisițiunii.

* * *
Orașulă Budapesta va intenta pro

cesa ministerului de instrucțiune ungu- 
rescă pentru că acesta nu mai vrea să 
plătescă, pentru că nu mai are de unde, 
suma de 31,000 fi. pe ană din visteria țării 
dreptă subvențiune legătuită pentru 
școlele poporale din capitala Ungariei, 
unde după raportulă celă mai nou numai 
7000 fete și peste 3000 băețl nu cerce- 
teză de locă școla, deși de 20 ani avemă 
guvernă „patriotică și civilisatoră."

** &
Mediculă cercuală din -Ghiseteu Dr. 

Mark Ernb este pusă în stare de acusa- 
țiune pentru că din negligența sa a mu
rită o femeiă în patulă de nascere. Ta
bla r. a întărită sentința instanței prime.

, £* *
Foile patriotice vestescă lumii, că 

siguranța publică împrejurulă Pojunului 
este preste măsură amenințată.

** *
Organulă națională ală Slovaciloră 

„Narodnje Noviny" publică ună apelă 
pentru clădirea unei case naționale slovace. 
S’au esmisă 800 de acțiuni și din acestea 
s’au vândută deja 632. In apelă se 
adreseză cătră Slavi rugarea, ca să cum
pere câtă mai în grabă și restulă de 
168 de acțiuni.

* ¥ *
Aflămu că pe la mijloculă lunei Fe

bruarie n. mai mulțl tineri juriști din 
locă, dintre tote naționalitățile, voră da

ună baiu, urmându-se principiulă pari
tății la întocmirea balului, la alegerea 
comitetului, precum și la luarea altoră 
decisiunl. ** *

Se comunică despre o nouă defrau- 
dare, în sumă de vr’o 600 fi. bani co
munali, comisă de protonotarulă Carol 
ErdUs din Caransebeșă, care a și fostă 
suspendată și trasă în cercetare.* * *

„Reuniunea femeilor#, române din Z(.r- 
nescl și jwru“ invită la balul# ce-lă va 
arangia Vineri în 6/18 Ianuarie a. c. în 
sala edificiului școlară din Zârnescl. In- 
ceputulă la 7 ore sera precisă. Biletă 
de intrare 1 fi. Pentru comitetă: Maria 
N. Garoiu născ. Mețianii, președintă.

NB. Ofertele marinimose se pri- 
mescă cu mulțămită și se voră chita prin 
jurnale.

„Kolozsvar" desrre activitatea pressei româ
nesc! în 1888.

Cine iubesce scrierile umoristice va 
afla multă plăcere să cetescă articolii pe 
cari din incidentulă anului nou îi pu
blică foile unguresol atâtă la adresa loră, 
câtă și a nemaghiariloră. Astfelă aflămă 
în „Kolozsvar" ună articulă, în care glo
rifică pe Maghiari pentru idea de ma- 
ghiarisare, dice că ei au înființată ună 
stată „solidă" în mijloculă chaosului po- 
poreloră, au câștigată tărîmă pe sema 
„creștinismului4*, au ridicată la culme 
„virtutea cavalerescă" a evuluiu mediu 
și „cultulă femeiloră", vor fi „fortăreța" 
viuă a „civilisațiunei" europene contra 
săbiei și culturei păgâne; ei „împartă" 
fiă-căruia „libertate", „egalitate" și pe 
Ori cine îlă privescă în acestă patriă ca 
pe ună „frate" ală loră etc. etc. 
Se bucură „Kolozsvar", că Unguriilîncepă 
a se „deștepta" și a cunăsce, că trebue să 
se constitue într’o „națiune" pentru a-’șl 
pute asigura viitorulă și în privința 
acesta crede, că s’a făcută ună sigură 
pasă când s’a decretată, că poporele 
Ungariei constitue una și indivisibilă na
țiune, anume „națiunea politică ma
ghiară". ț)ice mai departe „Kolozsvar", 
că ei fără conștiință națională nu potă 
să esiste și nu voră esista; în miia a 
doua de ani, dela descălecarea loru aici, 
voră trebui să între numai uniți fiindă 
deplină în privința națională (adecă 
maghiarisate fiindă și petrile din Un
garia).

Să ne întorcemă acum la ună altă 
articulă publicată totă de „Kolozsvar" 
și încă totă în acelașă numără, dela 2 
Ianuarie. In acestă articulă foia ungu- 
rescă vorbesce mai vârtosă de pressa 
românescă, dicândă:

„Dătătorii- de tonă ai ideiloră de 
naționalitate românescl nu cu mai puțin

zelă s’au străduită în anulă espirată ca 
prin organele loră de publicitate să-și 
câștige aderenți. Nisuința loră n’a fostă 
ca să ne convingă pe noi despre adevă- 
rulă vătămăriloră loră și despre justele 
loră pretențiunl; nici prin minte nu 11-a 
trecută a se sili ca legislațiunea maghiară 
să le dea ceva din ceea ce dorescă; în 
decursulă celoră 366 de cjul® trecute ni
suința loră a fostă îndreptată numai în- 
tr’acolo, ca să cucerescă pentru ei partea 
mai inteligentă a rassei loră, s’o câștige 
pentru ideile loră, pentru ca astfelă tă- 
indă legătura frățescă dintre Unguri și 
Români să facă imposibilă străduința 
spre concordiă, spre o conlucrare co
mună liniștită și binecuvântată".

„într’o astfelă de direcțiune a lucrat 
pressa română și prin ea dătătorii de 
tonă ai Româniloră. Ei n’au cerută ni- 
mică, ci numai au acusată; n’au dată 
lămuriri, ci au agitată ; n’au făcută ser
vicii patriotismului, ci au lucrată în 
contra aceluia".

„Precum pănă acum, așa și în anulă 
espirată n’au umblată cu rugărl pe la 
dietă, pentru că au presupusă, că cu o- 
casiunea pertractărei aceloră rugărl lumea 
va primi nisce lămuriri, cari potă să fiă 
spre stricăciune lucrărei loră de submi
nare ; n’au avută curagiulă de a sta față 
în față cu inimiculă loră declarată, ci 
încunjurândă pe toți aceștia, au adusă 
o mulțime de calumnii în pressa de aici 
și din afară contra constituțiunei și a 
instituțiuniloră nostre liberale, și încă 
astfelă de calumnii, față cu cari nouă 
peste totă nu ne stă în putere a ne 
apăra".

„Bărbații ultraiștl români, cari țină 
astăcj.1 pressa în mâna și în puterea loră, 
mergă înainte pe calea acesta. Cu pă
rere de rău amă esperiată ună lucru, 
anume, că acești bărbați conducători 
nu suntă din șirulă omeniloră serioși. 
Bărbații serioși și încărunțiți s’au dată 
la o parte. Aceștia s’au convinsă, că 
Ungaria este astădl ună stată „consoli
dată", în care suntă zadarnice orl-ce 
svercolirî de ale naționalitățiloră, cari 
și-au trăită veaculă pe timpulă lui Bach. 
Aceștia s’au dată la o parte și au făcut 
locă tinerimei sburdalnice. Publiculă ro
mână nu se amestecă în trebile acestei 
tineriml pentru că îșl teme numele bun."

Ună succesă a avută anulă espirată. 
Anume doi dintre membri acestei so
cietăți urlătore au cădută în cursă. Ju
decătoria de pressă șl-a dată verdictulă 
asupra procederei loră. Și aceia, cari 
au crezută, că acum totă poporulă ro
mână va sări pentru bărbații condamnați, 
s’au înșelată amară: n’au avută mângă- 
erea să primescă nici măcară o bietă 
telegramă.

Așaderă ideile loră n’au cucerită, ci 
din contră au perdută din tărîmulă loru.

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.“ sonata mai departe. După ce sfârși merse 
în altă odae, unde se afla bătrâna și îi 
spuse că domnulu Costea Mitrofană, ve- 
chiu și bun prietină ală moșului său, 
le-a invitată pe seră la o serată musi- 
cală ce se va da în casele sale proprii.

Bătrâna femeiă cam strîmbâ din 
nașă și nu dise nici da, nici ba. Scia 
dânsa de ce! Domnulă Costea Mitrofană 
avea ună fecioră nebunatecă și ușoră 
de minte, er Maria era tînără și fără 
esperiență. Der totuși când sera la optă 
ore se opri o trăsură în dreptulă casei 
loră, bătrâna se îndupleca și urmâ invi
tării, mai multă pentru a face voia Ma- 
riorei. Și așa dela mortea moșu-său n’o 
dusese nicăirl.

Iancu, fiulă lui Mitrofană și fiulă 
desmerdată ală mamei sale, nu’i vorbă, 
era frumosă băiată. Umbla frisată după 
modă, părulă lui sticlia de cele mai alese 
uleurî mirositore și hainele îi erau par’că 
făcute pe elă. La preumblare umbla 
c’ună bețișoră de cypru, cu ochelari pe 
nașă și în degete cu inele frumose și 
bogate. Avea statură mijlocii și ochi 
negri. Era singură la părinții săi dela 
cari avea să moștenescă frumosă avere.

Când Maria cu bunică-sa ajunseră 
la casa domnului Mitrofană, fură întim- 
pinate la portă de ușuraticulă Iancu, 
care, sărutândă mâna bătrânei și închi- 
nându-se fetei, le conduse în salonele 
părințiloră săi. Pănă a nu se începe 
producțiunea, Maria îlă ochia pe Iancu 
pe furișă și cu întreruperi, er Iancu era 
cu multă mai isteță decâtu să n’o ob
serve. Elă da totă mereu rotă în ju- 
rulă ei și din tote fetele câte erau In
vitate nici de una nu i-se legară ochii ca 
de Maria.

Sărmanulă Guță! Ea în clipele a- 
cestea nu’șl mai aducea amintă de bine- 
voitorulă ei prietenă , îșl uitase de 
elă în mijloculă unei societăți așa de 
vesele.

După producțiune, Iancu păși din- 
tr’ună colță ală odăei ață la Maria, 
care roși ca ună bujoră, și începu a vorbi 
cu ea.

Lui Iancu începu a i-se strînge inima 
privindă în ochii ei, a simți ună fioră 
tainică trecendă prin corpulă său, o cn- 
versațiă animată se începu între ei în 
vreme ce bunica Marioră povestia cu 
dâmna Mitrofană de-ale gospodăriei.

In cele din urmă toți ospeții se de
părtară și plecară, și ele însoțite de Iancu.

După întâlnirea acesta, Maria se 
simția forte neliniștită. Nu scia ce să se 
facă, încătrău să apuce lucrulă, ca <și 
decă va audi Guță despre cele petrecute 
să nu presupună nimică rău despre ea.

Bunică-sa îi spunea multe de Iancu, 
der și mai multe de Guță, pe care’lă 
doriau așa de multă și totuși nu mai 
venia.

într’o <4i, în vreme ce bătrâna fe- 
mee era dusă în orașă să cumpere ce- 
vașl pentru casă, Maria sta singură în 
odăița ei frământându-se cu gândulă la 
Ianculă și la Guță. I-ar fi venită bine 
să’i potă spune cineva adevărata stare a 
lucrului, dâr ea n’avea cui să’i vorbescă 
și care să-i vorbescă de ei, fiind-că cu
noștințele sale cu omenii erau forte în
guste.

„Gnță ce o fi făcândă elă de nu 
mai vine. M’a uitată pote cu totulă. 
Nu m’a ținută vrednică de iubirea lui, 
și n’a ținută nici să’ml spună, bareml 
prin scrisore, unde s’a dusă, ce face și 
când va veni?.... O Guță, țl-ai uitată de 
tote cele petrecute cu noi. Fiă, eu to-

(*)
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Vreme de două luni și mai bine de 

când nu se întâlni cu Guță, Maria trăia 
într’o vecinică neodichnă. Ea îlă iubea 
pe Guță și-lă iubia cu celă dintâiu amor 
puternică și curată. Der elă prea a lă
sat’o uitării, îșl gândea ea, și bănuia că 
elă n’o iubesce, că întâlnirea loră a fost 
numai o părere. Același lucru și-lă gân
dea și Guță, se temeau unulă de altulă.

Prin mortea moșului său, Maria era 
silită să se mărginescă la mai puține 
pretențiunl și n’ai fi mai putut’o vede 
țjicăirl mai multă. Deși ea ședea cu bu- 
njgă-sa în orașă, orașulă și omenii din 
eljțț.^rau morțl pentru ele.
-lipAfrțr’o cli, pe când Maria cânta la 

IdffîSePtfyeche sonată, ună streină intra 
în odăița ei spunându-i că ună domnă 
lg'^rsgi^ gijiptr’ună biletă, pe de seră, să 
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Și acesta suntemă norocoși a-o esperia 
din anii în ană. Din ană în ană se slă- 
besce în publiculă română simpatia față 
cu acești visători. Afll-mâne îșl voră 
perde întregă tărâmulă.

Nu-i așa, că e hazlia reptila? 
Ai crede ca scrie „Paprika-Iancsi“ 
De altmintrelea vomu găsi timpii 
se-i mai rescolimu sticleții din 
capu.

Corespondența „Gaz. Trans.“
De lângă Gherla, 31 Decemvre 1888 n.

Pe Duminecă, 23 Decemvre st. n., 
au fostă chemați în reședința episcopescă 
din Gherla 9 studenți absoluțl în teolo- 
giă spre a fi ordinați de preoți ai die- 
cesei gherlane. Acești 9 înșl au fostă 
următorii; Vasiliu Hoblea, G-eorgiu Bîr- 
lea, Emiliu Brană, Ioană Popă, Petru 
Salca, Alexandru Popă, Georgiu Maioră, 
Zaharia Bulbucă și Ioană Bârsană; cel 
dinteiu absolută în seminariulă din Ora- 
dea-mare, eră cești 8 din urmă în semi
nariulă română din Gherla.

îmi pare, că și la Blașiu, deră la 
Oradea-mare sciu sigură, că cu prile- 
julă ceremonieloră hirotonitei ordinancjii 
suntă provăduțl cu tote cele de lipsă, 
cuartiră, viptă etc. deră în Gherla nos- 
tră încă nu-i introdusă acâstă bună da
tină pentru golele pungi ale biețiloră 
clerici. Ore fî-va cândva?

■ Joi, în 27 Decemvre, 11-a conferită 
Dustritatea Sa Episcopulă diecesană or- 
dulă diaconatului, eră Duminecă în 30 
Decemvre presbițeratulă în capela epis
copescă, care, daună, că este așa strimtă 
și întunecosă, căci publiculă inteligentă 
din Gherla, Românii și Armenii, cari 
suntă nisce omeni forte religioși, multă 
se intereseză de ceremoniile nostre, cari 
se îndeplinescă d. e. cu prilej ulă hiroto- 
nirei și în Joia mare înainte, de ss. PascI 
la spălarea picioreloră și vină la această 
capelă, ba ar veni și mai mulțl, deră 
nu-i locă, nu încapă. Și cu acestă pri- 
lejă a fostă îndesuită de publică capela. 
După sfîrșirea ceremonieloră ca de obi- 
ceiu cei ordinați au fostă omeniți la 
masa episcopescă.

In diecesa Gherlei s’a pusă în praxă 
esamenulă așa numită prosinodală. Cu 
alte cuvinte, pe lângă necazurile, ce le 
avemă,. nl-se mai pune și altulă în spate, 
de a face esamene la bătrânețe, pentru 
că amăsurată dreptului canonioă acelă 
esamenă se repețesce totă la 6 ani.

Nu-i vorbă, acestă disposițiă este o 
treabă forte salutară, der nu în diecesa 
Gherlei, unde decă nu prinde cdrnele 
plugului păstorulă sufletescă, nu pote 
trăi. Și întradevără, căci — cu rari es- 
cepțiunl — în diecesa Gherlei puțini 
preoți suntă, cari să potă trăi nemun- 
cindă la campă. Cu dreptulă și forte 

bine e așa în diecesa Oradiei, unde pre
oții nu suntă nevoițl a fi și economi.

Relativă la strămutarea episcopiei 
din Gherla la Deșiu, treaba e indiferentă, 
de vreme ce Deșiul e ună orașă, precum 
scimă, maghiară șovinistă. Nu ore ar fi 
mai potrivită la Baia mare, unde este 
mai multă inteligență română și va fi 
și internată pentru studenții gimnasiall 
și este în centru diecesei, er nu ca 
Gherla, ori Deșiulă în margine.

Vom vedea ce-o să fiă.
Unu flitoru plugarii.

Din camerele române.
In cameră mai multe cereri de in

digenată se trimetă la secțiune. Diferite 
cereri de pământă ale mai multoră lo
cuitori se trimetă la secțiunea petițiu- 
niloră.

D-lă deputată G. G. Dobrescu cere 
să se suspende vendarea mai multoră 
moșii de ale statului în corpă întreg. — Se 
voteză urgența.

La ordinea dilei suntă mai multe ce
reri de indigenată.

D-lă Ionii Lahovary, întrebă camera, 
decă copilulă născută înainte de a că
pătă părintele său drepturile politice, e 
considerată ca indigen seu nu?

D-lă deputată D. Alexandrescu răs
punde, că nu, de 6re-ce e în contra cons
tituției acesta.

Se voteză apoi indigenatulă d-loră 
Solomonă Baritza, Idnă Daimaca, Bal- 
sachi, Simionoff AnastasevicI, Antonă 
Căpățineanu, locot. Mingareli, Christopulo.

Se voteză mai pe urmă și alte indi
genate, fără discuțiune.

D-lă deputată G'rigore Păucescu se 
plânge, că țăranii nu mai voră să se în- 
voiască cu proprietarii, pentru-că așteptă 
să li-se dea pămentă.

D-lă Germani, ministru de finance, 
depune proiectulă de lege pentru tocme
lile agricole. (Aplause).

Se voteză apoi indigenatulă d-lui 
Iohan Fabini, farmacistă.

D. Gh. Burghelea îșl desvoltă inter- 
pelareaasupra numirei, protoereului Sache- 
larie din Botoșani. Arată că acestă preotă 
nu îndeplinesce condițiunile cerute de 
lege și canonele bisericescl. Cere es- 
plicațiunl în acestă privință dela mi- 
nisterulă culteloră.

D. Titu Maiorescu, ministrulă culte
loră, arată că nu de elă a fostă numită 
acestă preotă, ca protoereu, ci de mitropo- 
litulă primată. După mai multe plân
geri primite în contra preotului Sache- 
larie, s’a interesată mai de aprope de 
acestă cestiune, der nu s’a putută strica 
cu mitropolitulă Moldovei.

Promite că în viitoră nu se va mai 
întâmpla una ca acesta. De astă-dată 
într’ună modă inconscientă a făcut’o 
acesta Metropolitulă.

D-lă deputată Th. Nica, raportoră, 
dă cetire raportului comisiunei în pri
vința retragerei din circulață a bileteloră 
hipotecare, în valore de 26,000,000.

D-lă deputată Ceaur-Aslan cere să 
se amâne discuția acestui proiectă nu mai 
departe decâtă pănă mâne, căc.I trebue 
dre-care studiu și nisce informațiunl.

D-lă P. Carpii, ministru de esterne, 
combate acâstă cerere, dicândă că destulă 
timpă a? avută d. Nicu Aslan să studieze 
acestă cestiune, căci a fostă anunțată 
deja și în mesagiulă tronului. Cere ca
merei să nu se admită acestă cerere a 
d-lui Aslan, că țera așteptă cu nerăb
dare votarea acestui proiectă.

D-lă Ghermani, ministru de finance, 
combate și d-sa cererea d-lui N. Ceaur 
Alsan. ț)ice că a avută deja timpă 
d-lui ca să studieze cestiunea. Se pune 
disposițiunea d-lui Aslan, ca să-i dea 
acuma aceste deslușiri. Nu e timpă, 
căci sărbătorile nu suntă departe și 
acestă proiectă trebue să trecă prin 
Senată.

D-lă deputată Radu Pătărlăgeanu, 
prin ună discursă lungă, combate pro
iectulă de lege ală guvernului. Oratorulă 
crede că votarea acestui credită nu va 
fi nici de ună folosă pentru înlăturarea 
agiului. D-sa se întrebă, decă Banca 
Națională voesce să i se plătescă dato
ria de 26 milione într’ună singură ană, 
cândă convențiunea e făcută ca să i se 
plătescă pănă la anulă 1912.

D-lă Ghermani, ministru, răspunde 
că banca Națională nu va mai pute 
emite nici ună biletă, retragândă cele 
26 milione actuale, și în casă decă s’ar 
convoca acționarii Băncei, ci ar vota 
cu entusiasmă restituirea, căci și ei vo- 
escă consolidarea valutei.

In senată D-lă Mârzescu întrebă pe 
guvernă, pentru ce întârdiă cu aducerea 
proiecteloră promise de d. Cârpă și în 
Mesagiulă regală? S’a renunțată cumva 
la ele?

D-lă ministru T. Rosetti răspunde, că 
prea a fostă cabinetulă ocupată, asta 
este causa întârdierei. De altfelă de
clară, că nici ună proiectă nu va fi 
retrasă.

D-lă senatoră Ianov cere din nou a 
se ridica ună monumentă comemorativă 

,ală răsboiului din 1877—78.
Se voteză cu unanimitate de 66 vo

turi indigenatulă d-rului Aurelă Babeșă.
Se voteză indigenatulă d-lui Tuffli, 

cofetară din Iași.
D-lă primă - ministru depune mai 

multe proiecte de legi de ordine admi
nistrativă.

D. senator Floriilor cere ca ministerul 
domenielor să-i pună la disposițiune o listă 
de personele cari au primită dela Stată 
semințe de cereale, voindă a interpela 
guvernulă asupra îndeplinirei datorințe- 
loră dela aceste persone.

La ordinea dilei indigenatele. Se pune 
în desbatere recunoscerea calității de ce- 
tățenă română a d-lui Alexandru Bu- 
chentală, română din Bucovina, și ne- 
luândă nimeni cuventulă se voteză.

Se pune la votă indigenatulă d-lui 
Frederică Turcă, asupra căruia se face 
discuțiune între d. Cămărășescu, Fleva 
și d. raportoră, cari suntă toți de acordă 
a nu se da împământenirea fără stagiu. 
Conclusiele maiorității comisiunei suntă 
de acordă cu susținerile de mai susă.

Pusă la votă acestă proiectă cu bile, 
se respinge.

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

Belgradu, 4 Ianuarie. Scupcina 
a fosta îndesată de lume. Intr’o 

generală încordare ceti președin
tele ucazulh regescti, prin care 
Regele grațiază pe criminalii po
litici. La 11 ore înainte de amec|I 
apăru Regele cu o suită strălucită, 
înainte d’a se așecța pe tronh, 
strigă: „Dumnecțeu se văprotegă, 
frațiloru deputațî!“ Unu întreitu 
și durduitoru „Zsivio“ resună. A- 
poi ceti diseursulu tronului și sub
scrise constituțiunea. Sera a fostu 
orașulu splendidă iluminată. Dis- 
cursulă tronului a făcută pretutin- 
denea o impresiune escelentă.

DIVERSE.
Scoșii din călindarii. St. Iosifă a pă- 

țit’o cu anulă 1888, căci a fostă scosă 
afară din călindară. Lucrulă stă așa : 
fiindă că slujba S-lui Iosifă e prescrisă 
pe întâia Duminecă după Nascerea Dom
nului, în anulă 1888, cădendă Crăciunul 
într’o Duminecă, prima Duminecă este 
ântâiu Ianuariu 1889, în care cfi cade 
S-tulă Vasile. S-tulă Iosifă așadâră 
nu mai are locă. Atârnă deci dela mila 
și îndurarea S-tului Vasile, ca să-i facă 
și lui locă. Der acesta nu se pre cade, 
căci în anulă 1889 S-tulă Iosifă ar pute 
fi serbată de două-orî.

Cursul* pieței Brașov*
din 3 Ianuarie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.12 Vend. 9.14
Argintă românescîi 
Napoleon-d’orI . . 
Lire turcescl . . 
Imperiali...............
Galbinl .... 
Scris, fonc. „Albina116’/0 

n >1 „ °°/o
Ruble rusescl . . . 
Discontulă ....

îl 9.08 H 9.10
n 9.48 îl 9.50
îl 10.80 M 10.85
n 9.80 îl 9.85
îl 5.70 n 5.72
n 10L— n —.—
H 98.— r» 98.50
îi 122.— H 123.—
61/, -8% Pe anii.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 3 Ianuarie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0............................. 102.—
Renta de hârtiă 50/0 ................................... 93.65
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 143.60 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.20
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) . .
Amortisarea datoriei căiloră ferate de.

ostă ungare (3-a emisiune) . . 117.— 
Bonuri rurale ungare.............. 104.25
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.62
Bonuri rurale Banat,ă-Timișă . . . 103.75
Bonuri cu cl. de sortare . ’ . . . . 103.75
Bonuri rurale transilvane........................104.25
Bonuri croato-slavone........................ 104.—
Renta de hârtiă austriacă .... 82.60
Renta de argintă austriacă .... 83.15
Renta de aură austriacă........................110.80
LosurI din 1860 .................................. 183.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 883.— 
Galbeni împărătesc!............................. 5.68
Napoleon-d’orI .................................. 9.521/,
Mărci 100 împ. germane......................... 59.10
Londra 10 Livres sterlings .... 120.55
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Dr. Aurel Mureșianu.

tuși te voiu iubi, te voiu iubi cu amorulă 
unei ființe nenorocite1*, îșl cflcea Maria 
în vreme-ce ore-cine asculta la ușă.

Iancu într’acestea intra la ea fără 
să bată’n ușe. Maria, spăriată de atâta 
îndrăsnelă, se trase câțl-va pași îndărătă, 
apoi venindu’șî în sine îlă pofti să ședă. 
Elă însă nu urmă învitărei, ci stândă ră- 
(jimată de ună dulapă, se uita în ochii 
ei cu atâta focă, cu atâta patimă, încâtă 
nevinovata copilă mai că i-ar fi price
pută gândurile decă Iancu nu și-ar fi 
schimbată de-odată posiția. Elă se aședâ 
pe ună scaună în fața ei și începu a’i 
spune de câte tote. La urmă c^.ise;

„’Ml permițl' domnișoră să-ți sărută 
mâna, dreptă despărțire ?u

Maria nu cjise nimică, nu putea să 
cjică. Făcu numai o față tristă și se 
gândia seriosă la încurcătura în care a 
ajunsă.

Der Iancu era îndrăsneță. Elă nu 
înceta a’șl repeți rugarea, numai ca să 
se potă apropia de ea. Maria în urmă 
îlă admoniâ s’o lase în pace, der elă îșl 
făcu urechia tăcă.

Și au stată Maria și Iancu aprope 
ună quartă de oră așa, uitându-se unulă 

la altulă cu ochi mari și curioși. Elă 
însă nu putu să mai sufere neastâmpărulă 
și pășindă în fața ei mai aprope, vru să’i 
spună ceva, der nu putu.

„Domnule, părăseșce-măa, c|ise ea 
începândă să tremure de frică, „părăses- 
ce-mă te rogă, căci.■

Ochii lui Iancu i-se aprinseră, 
carnea îi tremura pe trupă, simția că 
par’că nu-’lă mai țină piciorele, er bu
zele îi bâlbăiau cuvinte neînțelese.

Maria, sărmana Maria, indignată de 
purtarea lui, vru să iasă afară din odae. 
Der nu păși nici trei pași, căci Iancu i-se 
puse în cale ca ună scelerată, și întin- 
dândă brațele o cuprinse. Ea atunci se 
făcu palidă ca ceara și căcju ca mortea 
pe canapea. Când se tredi, bunică-sa îi 
ținea capulă între mâni și îi netecja pă- 
rulă frumosă și mole.

** *
După câteva dile dela cele întâm

plate, Maria în ochi cu tristeța și în 
inimă cu desperarea, sta lângă bunică-sa, 
ce zăcea greu bolnavă în pată. O groz- 
nică răcelă o ajunse, și îi fu destulă 
bătrânei atâta. Atâta i-a mai trebuită 

| și Măriorei.

Multe îi treceau ei prin minte. Ar 
fi voită să nu fiă pe lume, să se des
chidă pământulă s’o înghiță. Ce bine 
ar fi, gândea ea, când n’amă avea ochi, 
n’amă avea urechi și inimă, pentru ca 
să nu mai vedemă, să nu mai aucjimă 
și să nu mai simțimă, ce multe n’ar 
trebui. Ce folosă de vieță, când liniș
tea și pacea sufletului ne-a părăsită, 
când tuturora le suntemă spre greutate; 
er nouă înșine spre rușine; când cjiua și 
noptea alergămă înzadară după fericire 
și în fine când tote suntă așa cum n’ar 
trebui să fiă.

Gândindă astfelă, ochii Măriei se 
umplură de lacrăml, inima îi bătea pu
ternică și buzele îi îngălbiniră.

Era seră. Bătrâna cuprinsă de chi
nurile morței aștepta mediculă, care ni- 
merindă tocmai atunci, spuse Măriei că 
nu mai e nici o speranță. Maria sta pe 
stavila patului privindă cum i-se stinge 
fericirea în cei din urină bobi de sudori 
ce răsăreau pe încrețită frunte a bolnavei. 
Ea ținea o luminare în mână ascultândă 
cele din urmă bătăi ale inimei bucuriei 
sale. Feliu de feliu de gânduri îi plum- 
buiau creerii, gânduri reci și grozave. 

Pe păretele de alături i-se părea că 
vede mortea stândă cu mânile ei hî- 
dose întinse de-asupra patului murindei 
și i-se părea că se învârtesce casa cu 
ea și că tdtă lumea se cufundă într’ună 
întunerecă desăvârșită.

Era o frumosă der frigurosă nopte, 
năpte de Noemvre, când se întâmplau 
acestea. Luna privia tristulă tablou. Când 
suna în turnulă orașului 11 <5re, Maria 
prinse cea de pe urmă suflare a bătrâ
nei. Ea muri cu durerosulă refrenă ce 
prea adeseoriîlă repeta: „Sărmană Măridră 
ce te vei face tu când eu nu voi mai fi“.

Peste două c}.ile, driculă mortuară, 
ducea pe uniculă sprijinăală.Măriei spre 
lumea de veci. Forte puțini muritori o 
însoțiau, căci sărăculă n’are prietini în 
lumea acâsta.

Maria se întorse sdrobită de durere 
dela grdpă, însoțită de cocona Sofia, o 
veche cunoscută și prietină a mamei sale 
și 6re-când soția domnului Ciuturugă. La 
ea ședu Maria de aici înainte.

Multă plângea după bunică-sa și 
multă blastămă pe Iancu și pe ai săi, căci 
nu voiau să scie de starea ei tristă și 
durerosă în care ajunsese.

(V* urma.)
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Pentru Austro-Ungaria

pe
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pe

„GAZETA
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anu

Pentru România și străinătate:
10 franci
20
40

trei 
șese 
unu

3
6

12

PUBLICAȚIUNE. PUBLICAȚIUNE.

pe 
n 
n

trei luni 
șese luni 
unu anu

X 
X 
§
X

Duminecă în 15 Ianuarie st. 
v. (27 st. n.) la 2 6re p. m. în 
cancelaria comunei Perșani se 
va licita baia de petră a bise- 
ricei de acolo, pe o durată de 
10 ani după olaltă, condițiu- 
nile de licitațiune se potu ve
dea pănă în cfiua destinată la 
oficiulu parochial din Perșani. 
Prețulfi strigărei e cu 160 fl. 
v. a. pe anu.

Perșani, în 23 Decemvre 1888. 
Oficiul! parochial!.

Ioanti P. Ințiu.

Luni în 2 Februarie st. v. (14 
st. n.) la 2 dre p. m. în cance
laria comunei Perșani se va 
ținea licitațiunea minuendă 
pentru edificarea scolei nouă 
din sus! numita comună. Do
ritorii de a licita se se insi- 
nue la oficiulu parochial! din 
Perșani, spre a li-se trimite 1 
blanchetele necesare spre um
plere.
Perșani, în 23 Decemvre 1888. 

Oficiulu parochial!.
Ioanti P. Ințiu.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă. X 

X
pe 
pe 
pe

anu
șese 
trei lum

2 fl. ;
1 fl.
50 cr.ft

Pentru România și străinătate:
ană . . . ...................................8 franci
șese luni.................................................4 „

...............................................2 „
Abonamentele se fac! mai ușorii și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se vorii abona din nou, să binevoiescă 

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

pe
pe trei luni

Sosirea si plecarea trenorilora si jostelora io BrașovD.
Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovd Ia Pesta

Trenul! de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenul! mixt! Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovfl la Bucurescî:
mixt! Nr, 318: 1 6ră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenurilor!!:
I. Dela Pesta Ia Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amecjL 
mixt! Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela ^ucureci la Brașovu:
mixt! Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea poștelor!!.
Brașovti la jReșnovti-Zernesctâfranil: 12 ore 30 m. după amedl.

H
7>

n
n

Trenul!

Trenul! 
Trenul!

Trenul!

b)
c)
d)
e)

Dela
:>

n
n
n

Mersulu trenurilor!!

A

I.

,, Zizimi: 4 6re după amedl.
în Secuime [S. Georgl] : 1 oră 30 minute noptea* 
la Făgăraș^-. 4 ore dimineța.
la Săcele: 4 ore dimineța.

pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1888.

Budapesta—Predealu rredealia—Budapesta B.-Pesta-Aradii-Teiuș Teiuș-Aradtt-B.-Besta Copsa-mic&—Sibiiu
Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren do 
p'er- 
edne

Trenu 
accele
rat u

Trenii 
mixt

Trenu 
omni
bus 

â

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.
Trenu 

de 
pers.

Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Tronu 
mixt

Trenu 
accele

rații
Tren de 
per
sane

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

Vâxad-Velencze
Fu gyi- V âs arh eli
Mezo-Telegd 7.41
Rev 8.10
Bratca
Bucia
Ciucia 9.04
Huiedin 9.34
Stana
Aghiriș
Ghirbfiu
NădSșel

Clușiu j
10.34

11.15
Apahida 11.34
Ghiriș 12.45
Cucerdea .1.30
Uio ra 1.37
Vințul! de sus! 1.45
Aiud 2.07
Teiușu 2.26
Crăciunel! 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediașu 4.21
Elisabetopole 5.11
Sighișora 5.45
HașfalSu 6.12
Homorod! 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

9 45Brașovu 1.55
Timiș! 2.53
Predealik 3.28

Bucurescî 9.35

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

Bucurescî 
Predealâ 
Timiș!

Brașovd j 

Feldidra 
Apața 
Agostonfalva 
Homorod! 
Hașfal&u 
Sighlșdra 
Elisabetopole 
Mediaș! 
Copșa mică j

I
Micăsasa
Blașiu 
Crăciun ei!
Teiușu
Aiud!
Vințul! de ausu 
Uidra
Cucerdea
Ghiriș!
Apahida

Clușiu :

Nădășel!
Gîhrbău 
Aghireș!
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia 
Bratca
Rev 
Mezb-Telegd 
Fugyi-Văsârheli 
Vârad-Velencze

I 
I

Oradea-mare

P. Ladăny 
Szolnok 
ISndapesta

Viena

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33
I. 51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
II. 04
11.19

1.15
3.29
6.33
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.-

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradâ

Glogovațu
Gyorok
Pauliș!
Radna-Lip'
Conop 
Berzava 
Soborșin!
Zam!
Gurasad-
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotii.
Vințul! de joșii 
Alba-Iulia
Teiușfl________

ova

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

11.10
8.20

11.20
4.10
4.30
4.43
5.07
5.19
5.41
6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

2._____ jTeiușil 
9.05lAIba-Iulia 

12.41|Vințul! de josti 
5.45|Șibot!

Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia 
Gurasada 
Zam! 
Sobor șină 
Berzava 
Conop! 
Radna-Lipova

6A
6.13;
6.381
6.51
7.10|
7.371
7.551
8.42
9.12.
9.41|
9.58

10.171 Paull?u
10.42! Gy°rok
ll.Ofl
11.37
12.—
12.29
12.46

1.26

Glogovaț

Aradii

%

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
12.09
12.30

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

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13
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

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneș!
Ocna
Sibiiu

11.-
11.21

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

Simeria (Piski)-Petroșen^

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

Simeria 
Streiu 
Hațeg! 
Pui 
Crivadia
Banița
PetroșeHi

10.—

IWtureșu-Iaideșii-Bfistrița Bistrița-lBureșu-Ijudoști

Mureș!-Ludoșu 
Țag!-Budatelec! 
Bistrița

i 1
4.40| Bistrița
g Q2j| Țagă-Budatelecu
____ I Mureșu-Ludoșu

Notă: Numerii încuadrați cu linii grdse însemneză orele de nopte.

Tipografia

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-micâ

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

KW
6.13!
6.38’
7.191
7.38
6.20

ducerdea -OșorlieiU'
Bcgliinulu săsescu

Petroseni-Simeria (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 5.581 Hațeg! 12.23
11.50 6.40 Streiu 1.12
12.30 7.12 Simeria 1.51

Aradu—Timișora

Aradii 
Aradul! nou 
Nemeth-Sâgh
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișora

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55
8.14
9.12

5.48

4.26
5.12
5.551
6.41
7.26
8.14
8.50

Timișora—Aradu

I
Timișăra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgli 
Aradul! nou 
Aradii

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoș! 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
Iernut! 4.43 11.57 5.11
Sânpaul! 4.58 12.12 5.28
Mir aș teu .5.21 12.36 5.53

Oșorheiu <
5.40 12.55

4.58
6.13

6.—1
Reghinul-săs. 7.56 7.—

Begliinulu s&sescu- 
Osorlieiu-Cucerdea

5.-
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

T
Simeria (Piski)-lJnied

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

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaul! 7.40 12.58 11.02
Iernut! 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoș! 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

>u

9.41
1.11

<m liir iști—Turda Turda—

Ghirișă 1 9.26
Turda 1 9.47

4.19;
4.40

Turda
Ghirișu

8.29
8.50

3.19
3.40

SigEiișora—Odorlieiu Odorlieiu—Sîgliisora
Sighișora
Odorheiu

6.05
9.45

Odorheiu
Sighișora

5.38
9.16

Uniedtfra
Cerna
Simeria

Simeria (Piski)
Cerna
Uniedora

2.18
2.39
3.08

Lnied.-Simeria (Piski)

9.30
9.56

10.15
, Brașovu


