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Qătză cnozații c&titozi!
„Gazeta Transilvaniei11 întră în anulă alu 52-lea alu esistenței sale.
Nenumăratele dovefll de simpatia și de încredere ce le-a primitu acestă organd de publicitate din partea Româniloru de pretu

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

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

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

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

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

Din contră, astăfli când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea Ziaristicei ndstre 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 să ne încordămă puterile cu îndoită energiă și să continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendă nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei11 nu numai să corespundă mai multă chiămării sale, ci se se tacă cu putința ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se păta pătrunde pănă și în coliba țăranului.

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

pănă acuma pdte nu le-amă putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru unit numeru însemnatu de bărbați cu cu/noscințe speciale, cari 

voră colabora regulată la foia ndstră, 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, alu afaceriloră sale cu autoritățile cu cari vine mai desă în atingere și ală trebiloră sale financiare și comerciale.

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

Deschidemă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei11, care deși mai bogata 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 fliarulă, deschidemă abonamentă separată la numerele 
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei^, cari voră costa pe ană numai 2 fl. V. a. . '

Rugămu pe abonații noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe câtă 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 potă abona și separată.

(Anuncinliî Administraținnii pe pagina IV.) Redacțiunea.

Gărgăunii șowiștiM
I.

Când amă dată o scurtă dare 
de semă despre articulii foiloră 
unguresc! din Clușiu, soriși de în
cheierea anului 1888 n., amă fă
găduită că vomă reveni asupra 
loru, ca din nou să încercămă 
a-le scote șoviniștiloră gărgăunii 
din capă, cari îi facă se mai creflă 
și se mai spereze în realisarea 
unoră idei utopice și nebune.

S’a putută vede din acei arti- 
cull, deoparte hotărîrea foiloră 
unguresc! d’a continua cu agita
țiunile loru în contra naționalită- 
țiloră, de altă parte s’a putută 
simți frica ce transpiră din fiecare 
rendă și de care suntă cuprinși 
agitatorii unguri din causa pecă- 
toșiiloră loră și a consciinței, că 
au nedreptățită naționalitățile 
și au înăsprită relațiunile cu ele.

E cu neputință să nu te cu- 
prinflă scârba și disprețulă de 
atâta încăpățînare a șoviniștiloră 
d’a stărui în pornirile loră neno
rocite ce’i ducă pe povernișulă 
prăpastiei, de dragulă unor idei 
scrintite ce le-au subjugată creerii.

In locă să o rupă cu nenoro- 
citulă trecută de a agita și per
secuta, de a insulta și calumnia, 
de a nedreptăți și a încălca; în 
locă de a căuta să vindece „ma
rea bălă a statului*1, cum numescă 

șoviniștii cestiunea naționalităților, 
ei cari au pricinuit’o, ne ceră tot 
nouă să o vindecămă, noi cei ră
niți de săgețile loră ce flilnică ni 
le ’nfigă în străvechile ndstre drep
turi, pănă și în cea mai scumpă 
avere a nostră: limba și naționa
litatea.

Când aufli pe ună „Ellenzek** 
flicendă, că în interiorulă Carpa- 
ților putem trăi strălucită cu toții 
decă ne ’nțelegemă paclnică unii 
cu alții, și totă elă ne cere să pri- 
mimă tdte consecințele situațiunei 
ce ne-au creat’o regimulă și agi
tatorii unguri, adecă să ne ’nchi- 
nămă ,,ideii de stată maghiară**, 
mai pdte fi vorba de ună traiu 
strălucită ?

Când aceeași fdiă ungurescă 
ne spune, că în acestă stată nu
mai o națiune pdte fi și anume 
cea maghiară, fiindcă așa ar fi 
fostă de o miiă de ani, așa ar fi 
afli și așa crede că va fi în vii
toră, mai pdte fi vorba de o în
țelegere paclnică cu naționalităș 
țile?

Nu, a primi consecințele unei 
astfelă de situațiuni ar însemna a 
ne condamna noi înși-ne la morte.

Nu așa a fostă de o miiă de 
ani, nu așa e afli și nu așa va fi 
în viitoră, cum îi place foii un
guresc! a spune plesnindă adevă- 
rulă istorică în față și creflendă 

I că sa voră găsi între naționalități 

mișei, cari să le dea pe acestea 
ploconă în brațele celoră cari le 
voesc mdrtea politică și națională.

Nu așa se vorbesce, „cândsdr- 
tea nostră este comună, când ini- 
miculă nostru este comună, când 
viitorulă nostru este comună*1 pre
cum recundsce foia ungurescă, nu 
așa se vorbesce față cu maiorita- 
tea cea mare a poporațiunii Ar
dealului, Bănatului și Țerei ungu
resc!.

Decă regimulă și șoviniștii un
guri dorescă să trăiască strălucită 
și în înțelegere paclnică cu na
ționalitățile, să-le recundscă aces
tora ce e ală loră, drepturile, limba 
și naționalitatea, să le lase’n pace 
a și-le desvolta acestea așa pre
cum ele voescă.

Intr’ună stată cu diferite națio
nalități, dintre cari unele suntă 
cu multă mai vechi de o miiă de 
an! pe acestă pămentă, nu pdte fi 
vorba de o singură națiune și de 
fracțiuni ale ei. Tote au drep- 
tulă să stea pe aceeași treptă de 
egalitate de dreptă. Și câtă vreme 
nu se va crea o astfelă de situa- 
țiune, „marea bolă a statului*1, ces
tiunea naționalităților, va amenința 
cu cangrenă.

O dorescă regimulă și șovi
niștii unguri acesta? N’au de- 
câtă se continue lupta cu națio
nalitățile.

Unt conflict! anglo-german!.
piarele englezesc! publică corespon

dența schimbată între Sir Morier și co
rnițele Herbert de Bismarck cu ocasia 
atacuriloră „Gazetei de Colonia11, care 
a acusată pe Sir Morier de a fi destăi
nuită lui Bazaine mișcările armatei ger
mane în 1870.

Sir Morier protesteză cu vioiciune 
și arată o scrisore a lui Bazaine, cu data 
de 8 Augustă, care scrisore desminte 
într’ună modă formală cuvintele atribu
ite diplomatului englesă. In consecință 
acestă din urmă a cerută comitelui Her-, 
bert de Bismarck să desmintă acestă 
calomnie în „Gazeta Germaniei de Nord“.

Cornițele Hert de Bismarck a 'răs
punsă că cuprinsulă și tonulă scrisorei 
lui Sir Morier nu permită să dea urmare 
cererei sale uimitore.

„Daily-Telegraf u declară, că întregă 
Englitera e actualmente insultată în per
sona lui Sir Morier, Cele-lalte fliare en
glezești vorbescă în același sensă.

Rusia și statele balcanice.
piarele rusescl suntă unanime a 

reclama formarea unui ministeră națio
nală în Serbia, ca fiindă singurulă mij- 
locă de a asigura menținerea nouei cons- 
tituțiunl serbescl în întrigimea sa.

După corespondentulă lui „Times*1 la 
Viena, Rusia ar considera nesuccesele 
sale politice în Balcani ca resultândă din 
insuficiența representanțiloră săi actuali 
la Belgradă, la Atena și la BucurescI și 
prin urmare ea ’și-ar propune să’i schimbe.
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Germania și puterile aliate.
Unii articolti ală c'arului „Post" con

stată cu satisfacțiă, că Italia în afacerea 
Tunisului nu mai are nici unii motivă 
de a se neliniști. Unii demersă din partea 
Franciei de felulă. aceluia care era de 
temută, adecă ca funcționarii străini să 
se naturaliseze ca supuși tunesianl ori 
francesl, ar fi avută de sigură ună carac- 
teră de provocațiune față cu Italia; dâr 
Italia este aliată cu Germania.

Suntemă forte satișfăcuțl, adăuge 
cjiarulă germană, de a constata, că da
toriile fie-căruia dintre cei cari formâză 
alianța cu noi fiind îndeplinită cu fide
litate, nu suntemă actualmente amenin
țați de nici o primejdie atâtă dinspre 
Orientă câtă și dinspre Occidents.

SCIR1LE PILEI.
Redactorulă fâiei serbescl „Glas" din 

Beclchereculu mare, Dr. Emilă Găvrilă, 
pentrucă în fâia lui ar fi publicată arti- 
cull de cuprinsă politică, deși elă n’a 
depusă cauțiune, la acusa procurorului 
regescă prin decisă a fostă citată la 
pertractare finală înaintea tribunalului 
competentă din Beclchereculă mare. 
Tabla însă a cassată acestă decisă și a 
avisată tribunalulă a-șl motiva decisulă 
său. Cu acestă ocasiune observămă, că 
după decisiunea curială din 23 Maiu 
1882 Nr. 9772 din a. 1881 n’au să de
cidă colegiile judecătorescl, ci opiniunea 
(espertisa) motivată a 3 redactori de 
Ziare politice, dâcă ună articulă este seu 
nu de cuprinsă politică. Colegiulă ju- 
decătorescă are să esplice numai măsura 
pedepsei, conformă opinionărei eventuală 
nefavoritore a esperțiloră. — Acestă de- 
cisiune principială oferă oreșcare garan
ție foiloră periodice nepolitice, deorece 
astădl nu este conceptă mai vagă, mai 
confusă decâtă conceptulă cuvântului: 
„politică". Și după noțiunile intuitive ale 
unoră procurori și judecători chiar și 
ună tractată istorică pote fi dechiarată 
de politică și respectivulă autoră con
damnată. ** *

Aflămă că la 18 (30) Ianuarie se va 
da balulă „Reuni un ei femeiloră române" 
din Brașovă.

** *
Principele moștenitorii ală României, 

felicitândă de sărbători, printr’o scrisore, 
regimentulă 3 de liniă, din care face 
parte, a anunțată că peste câteva luni 
se va stabili definitivă în România. Se 
crede că se va așeZa în Iași.

* * *
Printr’o scrisore adresată Reginei 

României, Principele de Galles și-ar fi es- 
primată dorința de a se traduce în 
limba englesă căte-va din piesele sale.

** *
Cu privire la accidentele de drumă 

de fieră, „România Liberă" din Bucu- 
rescl dă următărele relațiunl: Zăpada 
este generală și cade cu mare abundanță 
peste totă țera. Pe Bărăgană viscolulă a 
fostă teribilă și nu s’a potolită încă bine. 
Linia BucurescI-FetescI, cu ramurile ei, 
este tăiată; ună trenă chiară este înză
pezită de două clfie și patru mașini tri
mise pentru a restabili circulațiunea au 
rămasă ele înșile înămețite. Voiajorii 
din trenă suntă adăpostiți în cantone. 
Circulația între Galați și Bărboși a fost 
tăiată de viscolă erî la 3 ore; pănă la 
nouă disposițiunl, voiajori și mărfuri pe 
linia Barboșă-Văslui nu se mai iau. Ase
menea linia Buzău-Brăila este tăiată la 
Făurei. Linia centrală este intactă ; tre
nurile sosescă numai cu o întârdiere fi- 
râscă. îndată ce vârtejulă de vântă se 
va potoli, ceea-ce se speră, de ore ce i 
s’a schimbată direcția, liniile voră fi 
tote destupate. ** *

„Monitorulă Oficială" din BucurescI 
publică următorulă comunicată : Unele 
Ziare au răspândită sgomotulă, că guver- 
nulă ar ave intențiunea să închidă ter- 
gulă de rîmători dela Turnu-Severină. Pen- 
ru ca asemenea svonurl neîntemeiate 

să nu influințeze asupra unora din co- 
mercianții cari au relațiunl cu târgulă, 
se dă cea mai formală desmințire aces- 
toră sgomote, aducândă în acelâși timpă 
la cunoscință atâtă a comercianțiloră 
cari aducă rîmătorii loră spre desfacere 
în târgulă dela Turnu-Severină, câtă și 
cumpărătoriloră din țâră și din streină- 
tate, că târgulă va urma ca și în trecută 
operațiunile sale.

** *
Bulgarulă Kisseloff, care a atentată 

la viâța ministrului bulgărescă d. Nace- 
vicl și care a fostă achitată de curtea 
cu jurați din Giurgiu, a fostă espulsată 
din România în urma unei decisiunl a 
consiliului de miniștri.

Ordonanța ministrului unorescu de culte și 
instrucțiune

relativă la instrucțiunea limbei ger
mane în școlele medii are următorulă 
cuprinsă:

„Raporturile organeloră mele ofi
ciale, cari controleză resultatele instruc
țiunii în școlele medii, conglăsuescă în- 
tr’aceea, că nici gimnasiulă nici șcăla 
reală nu ajunge țînta aceea a instruc
țiunii limbei germane, care o determină 
planurile de învățământă și ins’tiyicțiunile. 
Acesta se adeveresce atâtă prin espe- 
riența generală, câtă și prin semnele, la 
cari a indigitată predecesorulă meu cu 
circularulă său din anulă 1884 sub nr. 
preș. 1542.

Nu e de lipsă a areta mai cu deamă- 
runtulu, câtă de importantă este cunoscință 
limbei germane din punctă de vedere cul
turală și câtă de estinsă cercă (câmpă) de 
cultură și de erudițiune modernă deschide 
nemijlocita ei cunoscință cu bogata ei lite
ratură. Pentru aceea eu trebue să și pre
tindă, ca țînta pusă în planurile de învă- 
țămentu și în instrucțiuni pentru instruc
țiunea în acâstă limbă să se ajungă într’a- 
devăru. Spre scopulă acesta eu, ținândă 
sâmă de împrejurări și de mijlocele, cari 
îmi stau la disposițiune, aflu de lipsă a 
ordona următorele:

1. Față de nepăsarea, care o vă- 
descă singuratice institute adese-ori cu 
înțelegere forte greșită la instrucțiunea 
limbei germane și la dejudecarea resul- 
tatului, binevoiți a avisa pe respectivii 
profesori, ca pe deoparte să urce inten
sitatea instrucțiunii în măsura cea mai 
mare posibilă și să pună greutatea de 
căpetenia a activității loră pe aședarea 
fundamentului solidă gramaticală, precum 
și pe câștigarea tesaurului limbistică, eră 
pe de altă parte în clasificațiune, mai 
vârtosă după terminarea clasei IV, când 
fundamentulă gramaticală trebue să fie 
pusă deja, să procedă t cmai așa de ri- 
gurosă, ca și colegii D-loră la fie-care 
altă obiectă.

2. Modulă de instrucțiune să fie în 
ambele școle medii câtă se pote de prac
tică, spre care scopă pretensiunea aceea 
a planuriloră de învățământă și instruc
țiunii oră, ca în clasele supei iore limba ger
mană să servdscă ca limbă de instrucțiune 
pentru limba și literatura germană, să se 
împlindscă cu totă stricteța. Pentru punc
tuala esecutare a acestei d'sposițiuni eu 
facă responsabili pe directorii institu- 
teloră.

Eu îi provocă mai departe, ca în 
sensulă disposițiuniloră și instrucțiuniloră 
relative la esamenele de maturitate pen
tru gimnasii, toți acei școlari,' ale că- 
roră lucrări scripturistice de maturitate 
nu corăspundă pe deplină scopului în 
totă privința, să fîj supuși și la ună 
esamenă orală din limba germană și să 
vegheze la stricta judecare a răspun- 
suriloră.

In planulă de învățământă ală șcâ- 
leloră reale, unde numărulă celă mare 
de ore pentru limba germană e de a- 
junsă sub tote împrejurările, ca corpulă 
didactică pe lângă întrebuințarea mijlo- 
celoră de susă să potă ajunge ținta 
fixată, nu e de lipss o sporire a oreloră. 
Gimnasiulă cade sub altă punctă de ve
dere, căci acolo este ună numără de ore 

mai mică, așa că pentru a învinge greu
tățile, ce resultă din referințele locale, 
se cere o deosebită îngrijire. Suntă ți
nuturi, unde școlarii nu audă limba ger
mană în familiă; în alte locuri școlarii 
aceleiași clase vorbescă mai multe limbi 
din patriă, — între acestea și pe cea 
germană — der una pe socotela celor
lalte, așa că desvoltarea unui simță ade
vărată de limbă și ună usă mai liberă 
ală limbei se îngreuneză forte tare.

Fiindă că greutățile nu suntă ace
leași în tote gimnasiile, ci ele diferescă 
după singuraticele ținuturi, nu este con
sultă a sana tote relele printr’o măsură 
uniformă, care să se întindă preste tote 
institutele; modulă de deslegare trebue 
căutată mai vîrtosă în planurile de în
vățământă esistente locale, care institu- 
țiune s’a născută tocmai din acestă 
motivă.

Deci Vă provocă, ca să însărcinați 
pe corpulă didactică ală gimnasiiloră, 
ca să facă referințele loră locale speciale 
din indicatele puncte de vedere câtă 
mai curândă de obiectă ală unui studiu 
temeinică și ca să porte grije în sensulă 
normeloră esistente și în cadrulă planu
riloră de învățământă locale pentru o 
eventuală sporire a oreloră limbei ger
mane și adecă pe socotela aceloră o- 
biecte de învățământă, unde strâmto
rarea detaliuriloră admite scăderea 6- 
reloră.

Deorece însă sporirea oreloră în fa- 
vorulă limbei germane va servi numai 
la perfectă apropiare a desterității limbei 
și la eserțarea mai întinsă a materialului 
fixată, și după ce numai deacolo se potă 
lua âre, unde numita restrângere e po
sibilă, pentru aceea schimbarea planului 
de învățământă din vigore nu va fi ne
cesară.

Proposițiunile D-Vostre să le tri- 
metă încoce gimnasiile pănă la 15 Maiu 
a. c. însoțite de părerea D-Vostre.

Budapesta, 17 Decemvre 1888. 
Contele Csâky m. p.

Corespondența „Gaz. Trans/
Valea-Bârgăului, Decemvre 1888.

Domnule Redactoră! E forte dure- 
rosă, când astăZl în vâculă luminii și ală 
libertății în Ungaria — stată per exce- 
lentiam „constituțională" și „liberală", 
vorba șoviniștiloră — cetățenii de altă 
nâmă decâtă cei dela cârmă, și mai alesă 
noi Românii Zi de Zi nu putemă înre
gistra din partea ocârmuitoriloră noștri 
decâtă presiuni, nelegalitățl, nesocotința 
așe^ăminteloră și drepturiloră nostre.

Și apoi decă cercămă a face oposi- 
țiune, ori a ne plânge de aceste volnicii 
ale guvernului și organeloră lui, totă 
noi suntemă cei vinovațl și timbrați de 
agitatori, răi patrioțl, daco-romaniștl și 
urmăriți și trași în judecată ca să ne 
teroriseze să ne amuțimă glasulă, ca să 
nu mai scie lumea mare, că la noi sub 
scutulă constituționalismului precum și 
sub ală „ideii de stată maghiară", cercă 
regimulă, cu organele lui, cu câta de 
agitatori și șovinistl a ne tiranisa și a 
ne înstrăina totă ce mai avemă.

Dovadă suntă cele ce sr petrecă 
astăZl cu comunitatea de avere grăniță- 
râscă a frațiloră bănățeni dela Caranse- 
beșă. Dovadă suntă cele ce se petrecă 
cu noi, urmașii grănițeriloră din fostulă 
ală Il-lea Rgmt. de grănițerî în Năsăud. 
Căci nu e destulă, că de câțl-va ani mâ- 
nile ne suntă legate și poruncitori ab
solută peste averea nâstră e faimosulă 
foispâu și comisară ală guvernului 
Bânffy, ci astădl se intenționâză din 
partea părințescei oblăduiri a se pur
cede la ună pasă mai departe. Cu rea 
voință, sub pretextă de „regulare a re- 
ferințeloră de posesiune grănițărescl" 
tinde a ne lipsi de moștenirea hărădită 
dela strămoșii și părinții noștri pentru 
carea mari năcazuri au răbdată și multă 
sânge au vărsată, și a se da venetici- 
loră străini din totă lumea ce s’au așe- 
Zată printre noi și cari astăzi fără nici 
o oposițiă întră în câtrf neofițiloră ma

ghiari și, veZl Domne, îmulțescă rasa 
domnitore.

Ca să nu mi-se Zi°& cumva, că nea
devăruri grăescă, lasă să urmeze aici ra- 
portulă împuternicițiloră noștri în afa
cerile grănițărescl din carele evidentă se 
potă vedâ mai susă amintitele inten- 
țiunl ale ocârmuirei tiszaiste:

In urma conclusului și a însărcină- 
rei representanțiloră din cele 44 comune 
foste grănițere dtto. 26 Augustă 1888 
subscrișii ca plenipotențiațl ai aceloră 
comune, la întețirile date din mai multe 
părți, în specie din partea organeloră 
guvernului, amă încercată a aduce la 
cale o împăciuire în procesulă pendente 
cu familia Br. Kemâny, precum și în 
procesele, ce suntă presente de pendente 
între numitele comune și fonduri de o 
parte, și între erariulă reg. mag. de altă 
parte pentru rectificarea titulei la cartea 
funduară pentru patronată etc.

Decând s’au făcută pendente pro
cesele de susă, adeseori a adusă necesi
tatea cu șină, de a observa în ele cea 
mai strictă tăcere despre decursulă loră 
și despre pașii, ce voră să se facă în ele 
și acâstă tăcere au folosit’o unii chiar 
cu intențiune, alții din cine scie ce sfă- 
toșire, spre a lăți feliu de feliu de faime 
în poporă în căușele acestea.

De o parte spre a delătura lățirea ată- 
ror faime, de altă parte fiind-că se tractâză 
despre averea Domnieloră-vostre: venimă 
a vă face cunoscută (prin scrisorea de 
față pentru cruțarea speseloră, ce s’ar 
face convocându-vă ârășl la o adunare), 
resultatulă încercăriloră nâstre de împă
ciuire în următorele:

Dela datulă 26 Augustă a. c. amă 
călătorită la Pesta în două rânduri și în 
acestă intervală ne-amă consultată în 
afacerile de sub întrebare parte laolaltă, 
parte în specială, atâtă cu cei cinci 
membri aleși în adunarea grănițărâscă 
din 22 Faură 1885 (dintre cari unulă 
n’a voită cu asta ocasiune a se con
sulta cu noi), câtă și cu delegațiunea 
alâsă în adunarea fostiloră grănițerî din 
anulă 1883 și luândă în considerare pă
rerile tuturora, ținândă apoi contă de 
conclusulă D-vostre, dtto. 26 Augustă 
1888, ca să aplanămă tote afacerile con
troverse pendente, amă făcută încerca
rea de împăciuire.

Din partea In. Ministeriu r. m. de 
finanță au intrevenită ca membri în co- 
misiune: Domnii Fejâr Miklos, consili- 
ară ministerială, Angyal, consiliară de 
secțiune și Dr. Csâvâsi, consiliară la di
recțiunea r. m. fiscală, totodată referente 
în procesele susă amintite, au interve
nită și D-lă comite supremă în sesiuni 
în calitate de comisară regiu, și deastă- 
dată, — respectă membriloră comisiunei 
— amă fostă întâmpinați cu totă afabi
litatea.

Obiectele, despre cari aveamă a ne 
împăciui au fostă următârele:

1. Rectificarea titulei la cărțile fundu- 
ore (ștergerea clausulei din protocâlele 
funduare: „în posesiunea și proprietatea 
foștiloră grănițerî", și inferarea realitățiloră 

pre comunele actuale politice).
Aci caută să premitemă pentru des

lușirea causei, că guvernulă — după 
cum ni-s’a descoperită verbală — în 
ună proiectă de lege, pe care voiesce al 
preăenta legislațiunei, și prin care vo
iesce a regula referințele de posesiune 
a grănițeriloră din sustatulă ală II-lea 
regimentă confiniară, recunosce quidem 
ore cari îndreptățiri a foștiloră grănițerî 
la munți și păduri, dâră purcede la acâsta 
din ună principiu cu totală falsă, sub 
sumândă, oă pe valea Someșului comu
nele ca corporațiunl au fostă domnii pă
mânteni, âr locuitorii au fostă iobagii 
loră, apoi, ca în cercurile Borgoului și 
a Monorului. a fostă erariulă domnulă 
pământeană, âr locuitorii iobagii lui, va 
să 4ic&> ignorâză cu totulă diploma re
gelui Mathias din anulă 1475 și diploma 
împărătesei Maria Teresia din anulă 1766 
prin cari suntă recunoscuțl toți locuitorii 
foști grănițerî din sustatulă ală II-lea re
gimentă rom. de graniță de liberi, pur- 
ceZândă dâră în nurnitulă proiectă de 
lege din acelă principiu falsă, că în a- 
ceste comune esistă referințe ca între 
foștii iobagi și domnii pământeni, după 
determinați uni le legiloră urbariall. se in
tenționâză a se regula acâstă referență 
prin segregarea unei părți a păduriloră 
și pășuniloră comunale pentru familiile 
fostă grănițere, și prin înfierarea aces
tora în cartea funduară ca părți ideale 
numai pe numele numiteloră familii, âră 
celelalte păduri și pășiunl să rămână cu
rată a comuneloră politice, la cari să 
aibă nu numai foștii grănițerî, ci și toți 
ceilalți locuitori din comune, câți s’au 
așeZată în fosta graniță și câți se voră 
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mai așecfa de aci înainte, fiă ei venițl 
din Rusia, Galiția seu ori și de unde.

Spre acestă scopă s’au intentată 
procesele pentru rectificarea titulei la 
cartea funduară.

La prima vedere s’ar păre proiec
tul tt susă amintită favoritoră pentru fa- 
miliele foste grănițere, căci o parte din 
păduri și pășiuni ar deveni proprietate 
funduară a familieloră particulare grăni
țere cu care ar pute dispune după placă, 
de altă parte totă familiele grănițere ar 
rămâne îndreptățite — cu cailalțî locui
tori negrănițerl laolaltă — de a trage 
foldsele și din celelalte realități; deră 
lucru stă cu totulă altmintrelea, căci:

a) Noi amă ținută pănă acuma și 
ținemă și de presinte, că tote acestea 
păduri și pășuni suntă proprietatea es- 
clusivă a fostiloră grănițerl, prin urmare 
este esclusă orl-și-ce segregare, er fami
liile negrănițere n’au nici ună dreptă la 
ele, deci deră nu esistă nici e titulă, pe 
basa căreia — fiă și prin vr’ună proiectă 
de lege — să devină aoestea familii ca 
din senină comproprietare la numitele 
realități.

bl Pe basa numitului proiectă de 
lege ar trebui după determinațiunile 
legiloră urbariale să se facă prin Tribu
nale pe cale procesuală, care procese ar 
dura 5—6 ani, și ar costa multe 4e°i 
de mii de florini, fiindă aci a se plăt- 
comisiunea judecătorescă, ingineri, price
pători de lucru, advocațl etc. și tote spel 
sele acestea ară căde numai pe spatele 
familieloră foste grănițere, în a căroră fa- 
voră s’ară face segregarea.

c) Abstragândă dela acestea, făcen- 
du-se segregarea și punându-se o parte 
din realitățile numite în cartea funduară 
pe familiele grănițărescl, acelea părți 
ideale ar fi espuse ven4ării, esecuțiunii 
și în genere înstrăinări și așa în 15—20 
ani tote relitatile segregate ar#ajunge în 
mâna aloră vre-o câțl-va precupeți, cari 
cu puțini bani, vinarsă, tăbacă etc. ar 
sci în timpă și pe rândă a’șl acuira una 
câte una din părțile segregate, și fami
liile foste grănițere pe pământulă loră 
ar deveni proletare și servitorii străini- 
loră venițl pe aci din alte țări.

Aceste motive ne-au îndemnată de 
a ne opune unei atari disposițiunl; și 
fiind-că aci era vorba, că guvernulă caută 
să reguleze în orecare modă posesiunile 
grănițărescl: amă pășită noi și amă re
comandată ună altă proiectă, pe basa 
unui principiu mai dreptă, mai salutară 
și mai eficace de îndeplinită, și anume:

Din partea comisiunei esmise de gu
vernă ni-s’au indigitată, ca referințele 
de susă caută să fiă odată regulate, că 
în una și aceeași comună nu potă să 
esiste bunuri, cari să fiă înferate în car
tea funduară și pe comuna politică și 
pe foștii grănițerl, pe când de altă parte 
să esiste în comună individl și familii, 
cari să fiă după legea comunală mem
bri ai comunei politice, deră să nu aibă 
dreptă la munții, pădurile și pășunile co
munei ; deci amă făcută propunerea, ca 
locuitorii din celea 44 comune din sus- 
tatulă confină militară, și anume: familiile 
de origine grănițere rămân și mai departe ca 
lovuitorl primordiali proprietarii munți- 
loră, păduriloră și pășuniloră comunali, 
er familiLe, cari n’au fostă grănițere, 
să se rescumpere pe sine cu ore-careva 
taxe solvinde odată pentru totdeuna în 
favorea comunei, și prin acesta răscum- 
perare să intre și ele în drepturile gră- 
niceriloră din aceea comună va să (jică: 
să se îngremieze în drepturile loră; din 
taxele solvite pentru acestă ingremiare 
să se facă ună fondă neatacaveră, a că
rui interese să se folosescă pentru ad
ministrarea comunei, er familiile, cari 
n’ar voi a solvi aceste taxe, să fiă ad
mise la pășunile și pădurile comunale, 
respective la venitele acelora numai pe 
lângă solvirea de taxe anuale, ce din 
timpă în timpă se voră determina prin 
representanțiile comunale. —

Taxele de recumpărare s’au fostă 
propusă diferite și anume: pentru fami
liile așezate înainte de desfacerea gra
niței pe teritorulă numiteloră comune 
între cari și băieșii din Ridna: 50 fl. v. 
a. solvindl în 10 ani; pentru cei venițl 
după desfacerea graniței pănă la anulă 
1861 și anume, în comunele cu proprie
tăți mai mici 100 fl., în cele cu proprie
tăți mai mari 150 fl.; pentru, cei venițl 
dela anulă 1861 pănă la anulă 1872, 
și anume în comunele cu proprietăți și 
venite mai mici 200 fl., în cele cu pro- 
priețl și venite mai mari 300 fl., er în 
cele cu proprietăți și venite mai mari 
500 fl. solving totă în tim ă de 10 ani, 
— er pentru cei ce se voră așt da în 
comunele grănițere de aci în colo ar fi 
fostă de a se stator! taxa prin ună stă
tută creândă în tenorea legei comunale, 
care taxă însă nu pote fi mai mică, în 

comune cu venite mai puține de 300 fl. 
și în cele cu venite mai mari, de 500 v. a.

Acestă propunere a nostră în spe- 
rare, că se va face împăciuire și în cele
lalte afaceri pendente, s’au fostă primită 
în comisiune cu modificări mai neînsem
nate. (Va urma.)

întâmplări diferite.
Atentată cu dinamită contra unui 

vice-spanu. Cetimă în numărulă mai 
nou ală lui „Kolozsvâr“ : Indiv 11 necu- 
noscuțl au săvîrșită în sera de Silvestru 
ună atentată cu dinamită contra lui 
Szikszay Lajos, vicc-spană ală comita
tului Sălagiu. Sera pe la 8 ore s’a au
rită în casa vice-spanului, în partea de 
cătră pimniță, o bubuitură complită, în 
urma căreia s’au stricată ușile și feres- 
trile, păretele pimniței s’a sdrențuită tare, 
și întregă edificiulă s’a sguduită, ba și 
casele din vecini s’au cutremurată. Pa
gubă mai însămnată nu s’a întâmplată 
și nici vice-spanului nu ’i s’a întâmplată 
nimică, der în urma spaimei ce a sufe
rită, a căpătată bătaiă de inimă, fiindă 
bolnavă încă și acum. In urma cerce- 
tărei s’a constatată, că casulă a prove
nită din ună atentată. Atentatorulă a 
slobo^tă prin crepătura pimniței o um- 
plătură de dinamită; dinamita era pusă 
într’o buteliă de sticlă, ală căreia astu- 
pușă era ștrînsă legată cu sforă. La 
gâtulă sticlei atentatorulă legă capătulă 
unei sfori, cu ajutorulă căreia o slobo4i 
în pimniță, er celalaltă capătă ală sforei 
îlă lega la ferestra pimniței. Sfora însă 
a fostă prea scurtă, așa, că sticla n’a 
ajunsă pănă la fundulă pimniței, ci a 
atârnată numai în aeră. Acestei împre
jurării, precum și cantității prea mici de 
dinamită este a se datori că n’a fostă 
sfărmată întregă casa. Gâtulă și dopulă 
sticlei au rămase întregi. — Că cine o 
fi fostă atentatorulă, asta încă nu o 
scie foia ungurescă; situațiunea susă 4i- 
sului vice-spană însă trebue că e forte 
critică, după ce mai cn seină și astă- 
tomnă ’i s’a aprinsă fânulă din partea 
unoră dușmani ai lui, cari asemenea au 
rămasă necunoscuțl. „Kolozsvâr“ crede, 
că în casulă de față e vorba numai des 
pre o răsbunare personală și că alțl com
plici la acestă atentată n’au fostă.

Bătaiă în Clușiu. lntr’una din se
rile acestea s’a întâmplată în Clușiu o 
bătaiă, care era câtă p’aci să aibă ună 
resultată forte tragică. Etă cum istori- 
sesce „Kolozsvar“ acestă casă: Patru 
inspectori ai arendato*iloră regaliiloră 
de vinarsă, însoțiți de ună polițistă, um
blau ca să prindă ună individă bănuită 
ca contrabandistă de vinarsă. Bănuitulă 
nu peste multă timpă se ivi și se 4i°e 
că la elă s’ar fi aflată în adevără vi
narsă de contrabandă. Inspectorii voiră 
să confisce vinarsulă și pe contraban
distă să-lă escorteze. Contrabandistulă 
însă, cu numele Grigore Bodea, luâ se
curea și sări asupra inspectoriloră, cari 
însă, ajutați fiindă de polițistulă, trân
tiră pe Bodea la pământă și-i luară din 
mână săcurea, cu care voia să crepe ca- 
pulă vre-unuia dintre inspectori, apoi 
luară pe Bodea să-lă ducă din marginea 
orașului, unde s’a întâmplată conflictulă, 
în orașă. La ună locă Grigore Bodea 
începu să strige după ajutoră și la stri
gătele lui îi veniră într’ajutoră număroșl 
locuitori români (din strada „Felsoszen- 
utza), cari cu bâte și cu furci de fieră 
săriră asupra inspectoriloră și a polițis
tului, pe cari începură a’i îmblăti din 
grosă- Intr’acestea unulă dintre inspec
tori slobo4i în vântă câteva descărcaturi 
de revolver^ cu scopulă ca să înspăi
mânte pe atacatori, der la au4ulă d-s- 
căruăturei de revolveră. atacatorii se 
iritară și mai multă și loviturile începură 
să cadă povoiu asupra capului inspecto
riloră de vinarsă. Iu fine, 4ice „K.-r.“ 
ins ectorii vădură, că deși suntă provă- 
4uțl cu arme, mai bine le va fi, decă 
voră lua o la sănătosa. O tuliră câtă 
îi ținură piciorele și cu asta, bătaia s’a 
terminată. Afacerea s’a predată tribu
nalului.

Din camerele române.
In cameră: D-lă C. Răceanu depune 

o pretițiune a mai multoră cetățeni din 
orașulă Târgoviștea, prin care ceră re
constituirea catedralei din acelă orașă.

D-lă C. Dobrescu (Argeșă) rogă pe 
guvernă ca să trimită o circulară prin 
care să arate că tablourile statistice 
pentru împărțire de pământă făcute 
astă primăveră din ordinulă ministerului 
suntă numai nisce lucrări pregătitore. 
Trebue să se liniștescă țăranii, cari n’au 
fostă trecuțl din diferite cause pe acele 
tablouri, ca să li se dea pământă. Intre 
altele d-sa 4i°e că democrații radicali și 
socialiștii esploateză causa țărănescă 
numai în scopuri electorale. Cere espli- 
cații în privința acelora, cari facă ță- 
raniloră cereri de pământă.

D-lă mimistru P. P. Carpii r<. ;ă pe 
d. Dobrescu ca să-i denunțe pe> aceia 
cari au făcută astfelă de abusurl, ca să-i 
potă da în judecată. La sfârșită, d. Cârpă 
dice că guvernulă nu pote să oprescă 
pe țărani a crede în făgăduelile ce li se 
facă de mai mulțl șarlatani, cari se pre
facă în apostoli. •

D-lă Oogălniceanu impută d-lui Do
brescu, că rău face d-sa că ponegresce 
pe aceia, cari se intereseză de chestia 
țărănescă. Nu trebue să compromitemă 
și să vindemă acestă chestie pentru in
terese personale.

Se voteză două cereri de pământă.
Se voteză apoi indigenatele d-niloră 

A. Oraveț, Al Dogarescu, Octaviană Ar- 
bisanu, Gh. Ghimbășianu, C. N. NegruțI, 
Ralian Samitca din Craiova. Indigena- 
tulă d-lui Ionă Ionescu a fostă respinsă.

Se notâză prelungirea termenului 
convenției cu Francia încă pe 6 luni.

D-lă Gr. Tocilescu interpeleză guver
nulă, decă are de gândă să preve4ă în 
bugetulă anului viitoră ală ministerului 
instrucțiunei publice construirea univer
sității în Iași. — S’a comunicată ministrului 
respectivă.

Se cere apoi creditulă de 200,000 
pentru a veni în ajutorulă comitetului 
națională pentru participarea României 
la esposițiunea universală din Parisă din 
1889.

D-lă N. Blaremberg dă cetirea ra
portului delegațiloră secțiuniloră în a- 
cestă privință. (Aplause).

D-iă Iowu Lahovary, rogă pe d-nii 
deputațl ca să voteze aceștă credită. E 
în interesulă nostru materială chiar, ca 
să participămă la esposiție. Europa să 
vadă progresulă nostru în timpă de 15 
ani. (Aplause).

Creditulă puindu-se la votă, se voteză 
fără altă discuțiă.

D-lă P. P. Carpii, ministru de es- 
terne, depune la biuroulă Camerei ună 
proiect pentru reducerea de 15 la sută 
din taxele tarifului autonomă. D-sa mai 
rogă Camera să voteze ună credită de 
60.000, pentru a se plăti mai multoră 
persăne, la care Statulă a percepută taxe 
ilegale.— Se voteză și se adoptă.

Se voteză apoi ună credită pentru 
acoperirea cheltueliloră ce se facă cu 
câțl-va bursieri dela școla de agricultură 
dela Ferăstrău.

In sonată : Discuțiunea asupra proiec
tului de lege privitoră la retragerea celoră 
26 milione în bilete ipotecare din cir
culația.

D-lă Aurelianu combate acestă pro
iectă ca importună. D-sa caută a dovedi 
că retragerea acestoră bilete nu numai 
că nu va scăde agiulă, der va împovora 
și bugetulă cu o anuitate mai multă. D-nu 
Aureliană conchide cerândă a se res
pinge acestă proiectă.

D lă Menelas Ghermani, ministru de 
finance, susține proiectulă ca folositoră 
comerciului și cestiunei economice a țărei. 
D-sa 4i°e) că Prin retragerea aceloră 26 
de milione, agiulă va scăde și deci va 
fi ună câștigă pentru țeră, trecându-se 
în bugete o anuitate numai de 1 șijum. 
milionă. Termină spunândă că guvernulă 
va aduce ună proiectă de lege, care vo- 
tându-se, va face să dispară agiulă cu 
desăvârșire.

Legea s’a votată

Literatură.
Revista pedagogică „Lumina pentru 

toți“ apare în BucurescI de două ori pe 
lună, directoră Eniu Bălteanu (calea mo 
șiloră no. 138.) Abonamentulă pe ană 12 
lei. Cuprinsulă n-rului 11 și 12, anulă 
IV, 1—a Noemvre 1888 : înlesniri pentru 
plata abonamentului. Direcția; Sciitița la 
îndemâna tuturoră seu vieța omului și a 
animaleloră, E. B.; Transformismulă, D 
Ionescu; Anecdote populare, Th. D. Spe- 
ranția; CestiunI Pedagogice, I. R.; Dora 
DTstria ; Confernțiele învățătoriloră din 
Suceava, Falticianu; Șciința pentru toți, 

după R. L. Studii asupra literaturei po
pulare, Dobre Stefanescu; Limba română, 
Studiu critică de prof. Franșois E. A. 
Buissou; Țăranca Română cea bună, după 
Gazeta Sătenului ; O carte pentru scălele 
primare de orașe și de sate, de I. R., 
institutoră de orașă.

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

Viena, 10 Ianuarie. AȚi se ținu 
mari desbaterl militare, la care 
iau parte toți comandanții de 
corpuri.

Berlină, 10 Ianuarie. Precum 
spune „Post“, e apropiată logodna 
princesei Alice de Hessen cu suc
cesoralii tronului rusesed.

DIVERSE.
Birtașu păcălitu. într’o restaurațiă 

din Azuga îșl petreceau mai deună4l 
mai mulțl tineri la ună pahară de vină. 
Ună mucalită, care se afla de față, 
se adresa cătră birtașă cu cuvintele: 
„En ascultă, avemă ună rămășagă pe 10 
ceaiuri și decă vrâi să ne stai într’ajutoră, 
ado ceaiurile pănă se va deslega rămă- 
șagulă. Cărclumarulă voiosă că face ună 
alișverișă bună, merse și în scurtă vreme 
aduse pe masă 10 ceaiuri. Tinerii îșl pe- 
trecură pănă târdiu, plătiră totă ce con
sumaseră și voiră să plece. — „D’apoi 
ceaiurile ?“ întreba birtașulă — „Așteptă 
să se deslege rămășagulă“ 4ise mucali- 
tulă. Birtașulă făcu o față acră și în
trebă, ce felă derămășagă s’a făcută. — 
„Apoi uite“, grai mucalitulă, „unulă 
dintre noi a 4isă, că când se va dărîma 
coșulă (urloiulă) fabricei, are să cadă 
spre gară, er eu am susținută că urlo
iulă va căde spre curte“. Birtașulă se 
vă4u păcălită, er tinerii plecară rî4endă.

UnQ ospe păcălită. Cu altă ocasiune, 
pe când se aflau totă la birtașulă păcă
lită, veni între tinerii, cari se aflau la ună 
pahară de vină, ună băiată dela Câmpina. 
Avea să cumpere ceva dela fabrica de 
postavă din Azuga. — „Să facemă tele- 
grafă“, grăi mucalitulă din Azuga. — 
„Să facemă“, strigară cu toții. Ce era 
telegrafulă ? Cum stau toți în jurulă me
sei, mucalitulă spunea o vorbă la urechia 
vecinului său, er acesta dedea vorba mai 
departe, pănă ce ajunge erășl acolo de 
unde a pornită. De astădată, fiind-că și 
ună ospe streină, s’a așe4ată la masă și 
birtașulă. Se înțelege, mucalitulă a în
grijită ca la dreptă dspelui să se a- 
șe4e birtașulă. Astfelă fiindă cu toții la 
masă și dedrece băuseră binișoră băeții, 
mucalitulă începu „telegrafulă". Mucali
tulă 4ise cătră vecinulă său: „Patru litri 
de vină". Vorba merse din gură în gură 
în jurulă mesei, ajunse la ospele din 
Câmpina, er acesta o spuse vecinului său 
dela dreptă. Și fiind-că vecinulă său 
era birtașulă, acesta se ridică frumușelă 
și aduse pe masă patru litri de vină. La 
plată rămase uimită ospele streină când 
i-a pusă în socotelă și patru litri de vină. 
Cei dela masă rîseră și lăsară pe ospele 
să se înțelegă cu birtașulă.

Cursulă la bursa de Viena
■lui 9 Ianuarie st. n. 18rt9

Renta de aurU 4"/0 . . . 101.90
Renta de hârtia 5°/0 . . . 93.60
[mprumutulU căilor ti ferate ungare . 144.—
Amortisarea datoriei câilorCi ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) 98.60
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostii ungare ț2-a emisiune) —
Amortisarea datoriei câilorti ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) 116.—
Bonuri rurale ungare 104.—
Bonuri cu clasa de sortare 104.—
Bonuri rurale Banath-Timișii . 104.—
Bonuri cu ci. de sortare . 104.—
Bonuri rurale transilvane . .’ 104.—
Bonuri croato-slavone . . . 1C4.—
LosurI din 1860 . . . 141.30
Acțiunile bâncei austro-ungare . 883.—
Acțiunile bâncei de credita ungar. . 313.— 
Acțiunile bâncei de credits austr. . 310.75 
Galbeni împărătesei ... ... 5.69
Napoleon-d’orI ........................... 9.55*^
Mărci 100 împ. germane.................. 59.27 ■/,
Londra 10 Livres sterlings .... 121.—

Editoră și Redactoră responsabilă : 
Or Aurel Mureșianu.
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ABONAMENTE
„GAZETA TRAHSILVAlTIEr1

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-1 ngaria:

luni
luni
ană

Pentru România și străinătate
trei luni 
șese luni 
ună ană

pe
» 
n

pe

n

trei 
șese 
unu

3
6

12

10 franci
20
40

VISU. |
!) Subsemnatulu făcu onor, publică cunoscută, că d-lă X
lj Ioanu Săbădeanu, la care am fostă mai mulți ani anga- X 
•; jatu ca măestru, ’ml-a predată confecționarea de încălță- X 
;,) minte. Lucrândă der d’aci înainte pe propria mea socotela, 
’■) me voiu sili a confecționa încălțăminte bună după modelu- X 

rile cele mai 11 oue și din materialulii celă mai soli du, X 
];) cu prețuri moderate.
(I Atelierulă meu se află totă în curtea locuinței d-lui X
1 I. SăbădeailU. Comande atâtă dupe măsură câtă și pentru A 

> orl-ce reparaturi se primescă din bunăvoința d-lui I.^Săbă- A) 
I deanu și în Prăvălia d-lui, Strada Căldărariloru No. 485. X 

ft) Cu înaltă stimă O
') G-eorg’e Olteanti, (ț)

pantof aru» W)216,6—1

!■<

o
>■>< 

£

»■< 

»■< 
[♦ 

[♦I ■ <

>■1

♦ 
a

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Re.șnovu-Zernesci-JBranu la Brașovîi: 10 ore înainte de amedl
b) „ Zizinu la Brașovîi: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovîi: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovîi: 2 ore dimineța.
e) „ Săcele la Brașovîi: 6 ore 30 minute sera.

2 fi. 
1 fi.
50 cr.

anu
șese
trei luni............................................

Pentru România și străinătate
anu ....... . . . . 8 franci
șese luni................................................4 ,,

. ‘ ' ...............................................2 „
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, să binevoiesca 

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

Pe 
pe 
pe

Pe
pe
pe trei luni .

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

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

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

Administraț. „Gaz. Trans.“

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

Budapesta—Predeal»! Predealu—Budapesta
Tren de 
; per- 
sdne

Tronu 
accele

rații

Trenu 
omni
bus

Tremi 
mixt

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
accele
rații

Tronu 
mixt

Trenii 
omni
bus

|B.-Pesta-Ar adii-Teiuș
Trenu 

de 
pers.

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Teiuș-AradA-B.-Pesta Copșa-micfc—Sibilu

Trenu 
mixt

Tren-ă 
de 

pere.
Treniî 
mixt

1 Viena
Budapesta
Szolnok 

, P. Ladâny 
Oradea-mare j 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Râv
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
NădSșel

11.10
7.40

11.06
2.02
4.18

8.-
2.- 
4.05
5.47
7.01
7.11

l

I
I

7.41
8.10

r

9.04
9.34

Clușiu j

Apahida 
<&liiriș 
Cricerdea
Uîbra
Vințulii de susti 
Aiud
Teiuști 
Cr&ciunelti 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mieă
Mediaști 
Elisabetopole
Sighișora
Hașfalău 
Homorodti 
Agosțonfalva 
Apatia 
Feldiora

I<IBrașovă -

Timiști
Predealu

BucurescI

11.15
11.34
12.45
1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

10.34

3.10'
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54
1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

i

6.18
9.38 

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12
6.24
6.38
6.56
7.15
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

BucurescI 
Predealu 
Timisti

Brașovâ

Feldidra 
Ap ața 
Agosțonfalva 
Homorodti 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediaști

Copșa mică <

I<
1

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelii
Teiusti»
Aiudu
Vințulil de susti 
Uiora
Cucerdea
Ghiriști
Apahida

Clușiu J

Nădășelti
Gîhrbău
Aghirești
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze
Oradea-mare j

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta

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

1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56

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

AradQ I 
(

Glogovațti
Gyorok
Pauliști
Radna-Lip 
Conop 
Berzava 
Soborșinii
Zamii
Gurasad..
Ilia 
Branicica
Deva
Simeria (Pîski)
Orăștia
Șibotti
Vințulti de josu
Alba-Iulia
Teiuști_________

ova

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1:47
2.08

8.55
9.54

11.10
8.20

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

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

2.-
9.05

12.41
5.45
6.-
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46

1.26

Teiusti
Alba-Iulia
Vințulil de josh
Șibotti
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamii
Soborșinii
Berzava
Conopti
Radna-Dipova
Paulișu *
Gyorok
Glogovaț

Aradu

Szolnok
Budapesta

Viena

Simeria (Pîski)- Petroseni

6.37
6.58

■’ 7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29
6.33
2.50|-T15

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.65

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30
3.15

10.—

Simeria
Streiu 
Hațegti 
Pui 
Crivadia
Banița
Petroseni

Mureș -Audoșu-Bistrița Bistrița-Mureșu-Ijudoșu
4,4o| Bistrița

g qix| Țagh-Budatelecu
_ |l MurSșu-Ludoșil

l!

Murtișii-Ludoști 
Țagt-Budatelecu 
Bistrița

Notă: Numerii încuadrațî cu linii grose insemneză orele de nopte.

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

10.27 ‘
10.42
10.58
11.35
11.39
12.31
5.12
8.20

6.05]

1.42
2.32

11.-
11.21

Copșa-mlcă
Șeica mare 
Domnești 
Ocna 
Sibiin

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiii-Copșa-micil

Sibiin
1

8.50 10.-
Ocna ■ 9.17 10.24
Domnești. 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-mică 1 10.49 11.45

5.50
6.131
6.38
7.19
7.38
6.20

Cucerdea - Oșorheiu ■ 
Beghinulu s&sescu

Petroseni- Simeria (Piski)

6.47 2.42PPetroseni 9.36
7.40 3.25 Banița 10.17
8.51 4.16! Crivadia 10.58

10.02 5.111 Pui 11.42
11.02 5.58 Hațegti 12.23
11.50 6.40] Streiu 1.12
12.30 7.12 Sbneria 1.51

Ar adu—Ti n» i sora
9

Ar add
Aradulii nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

9.41
1.11

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Cncerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșii 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
Iernutu 4.43 11.57 5.11
Sânpaulii 4.58 12.12 5.28
Mirașteu 5.21 12.36 5.53

Oșorheiu <
1

5.40 12.55
4.58

6.13
' 6.—1

Reghinul-săs. 7.56 7.-

Timisora—Arad»!
1

th
6.05 5.48^ Timișdra 6.25
6.33 6.19 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.14 8.08 Aradulti nou 9.11
9.12 9.02 Aradti 9.27

Ghirișu—Turda Turda—Ghirișu

Ghlrișij
Turda

9.26 4.19
9.47 4.40

Turda 
Ghirișii

Sighișora—Odorheiu

Sighișora
Odorheiu

5.-
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Reghinul»' săsescii* 
Osorheiu-Cucerdea 

9

Simeria (Piski)-Unied.

Reghinul-săs. 8.35 8.-
n u : J 10.20 9.49
Oșorheiu . 6.56 12.15 10.20

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

8.29 3.19
8.50 3.40

Simeria (Piski) 
Cerna
Uniedora

2.18
2.39
3.08

Tnied.-Simeria (Piski)
Odorheiu—Sighișora

Odorheiu
Sighișoră

5.38
9.16

Unieddra
Cerna
Siineria

9.30
9.56

10.15

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu •


