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Brașovu, 10 (22) Maiu 1885.
Ar fi timpulu ca bărbații noștri, cari au în

vățată carte, să-și dea samă cu deplină seriositate 
despre oituațiunea politică, economică și cultu
rală a poporului română și să se desbrace odată 
de acelă diletantismu naivă și superficială, pe 
care îlă sbiciuia mai deunădi atâtă de bine 
unu corespondentă alu nostru din comitatulu 
Solnocu-Dobâca.

Noi din parte-ne ne-amu dată destulă silință 
de a convinge pe toți bărbații, cari luptă pen
tru drepturile și libertatea nămului românescă, 
că nisce împrejurări estraordinare, ca cele în cari 
trăiniu, pretindă o încordare și o muncă estra- 
ordinară, dacă este ca și Românii să valoreze 
ceva ca elementă distinctă națională în acestu 
stată.

N’amă cerută și nu cerernă dela nimenea ca 
să facă mai multă decâtă datoria sa său să jert- 
făscă pentru binele său și alu poporului română 
mai multă decâtă păte. Dăr ceea ce este nu numai 
cu putința ci chiar absolută de lipsă pentru a 
corăspunde timpului și greleloră împrejurări de 
acjî, suntemă în dreptă de a pretinde dela fiecare 
membru alu națiunei năstre și cu atâtă mai vâr
toșii dela membrii ei luminați, cari ca conducă
tori naturali ai poporului suntă responsabili pen
tru tăte relele câte trebue să le pată din causa 
neprevederei său a negligenței loră.

Colănele făiei năstre suntă pline de plân
geri, asupra nelegalitățiloiă și abusuriloru de 
putere, ce se comită tjilnică mai alesă din partea 
organeloră administrative de prin comitate, dăr 
arareori ni se oferă și nouă bucuria d’a 4’ce pi'i- 
vindă la marea ceată a luptătoriloră noștri: ăt,ă 
o faptă bărbătăscă, leală și dămnă.

„Contrarii dau mereu cu lancea în drăpta 
„și în stânga cu dinții rânjiți și noi ne tragemă 
„într’una cu ună pasă îndărăptă cătră unghiu, 
„fără a ne apără. “ Mărturisirea acăsta ce-o face 
corespondentulu nostru din ținutulu Năsăudului 
în scrisărea sa, publicată în numărulă de alalta- 
eri a făiei năstre, caractisăză fărte bine apatia 
ce a cuprinsă în cea mai mare parte pe aceia, 
cari suntă cbiămați a luptă neobosită și cu ener- 
giă pentru drepturile poporului.

De te vei duce la Năsăudă, de aici în co- 
mitatulă Dobâcei și te vei întărce prin țăra Fă
gărașului : pretutindeni vei întelni acelea-și triste 
simptăme de apatiă. Colo este în jocă câte ună 
interesă materială locală, ici p6te câte unulă 
personală și dincolo mai multe, dăr ceeace spre 
mâhnirea năstră cea mai adâncă întră fărte ara
reori în jocu, și și atunci mai multă numai de 
mărturiă, este: interesulă generală națională.

Ceeace lipsesce aprăpe totdâuna din combi- 
națiă, este marele momentă tactică și strategică 
în lupta năstră legală de prin județe. Nu-i ve- 
demă, său arareori vedemă pe bărbațiii noștri 
grupându-se cu seriositate în jurulu unui prin
cipiu, în jurulă unui omă de încredere, care să 
țină susă drapelulă, pe care să fiă înscrisă pro
grama luptătoriloră ce-lă încungiură.

De ar fi așa cum nu este și de ară înțe
lege ămenii noștri de carte, că n’ajunge a sus
țină că ești Română, ci este neapărată de lipsă, 
ca să și dovedesci acăsta, unindu-te pentru apă
rarea intereseloră naționale române sub unii stăgu 

și apărândă cu energiă poporulă în potriva ce- 
loru ce-lă asuprescă și a celoră ce abusăză de 
lege și de bunătatea lui: atunci altă spirită ar 
domni și în Năsăudă și în Deșiu și în Făgărașă 
și pretutindeni, ăr pa.șalele de prin comitate ă la 
Banffy nu și-ar pută câștigă cu atâta ușurință 
dela șoviniști renumele de „patrioți fără de să- 
mănă.“

De ar fi așa cum nu este și de ară înțelege 
cărturarii noștri de prin județe câtă de multă se 
încuragăză contrarii noștri în opera loră de dis- 
trucțiune și câtă de multă se descuragăză popo
rulă română prin neactivitatea și apatia loră: 
atunci suntemă siguri că „puținii independenți'1, 
de cari ne vorbesce amiculă Năsăudănă, ară găsi 
destui sprijinitori spre a începe o luptă energică 
în potriva ilegabtățiloră vădite ale fișpanului 
Banffy, puindă odată capătă prigonirei limbei ro
mâne în acestă comitată.

De ar fi așa cum nu este și de s’ar pătrunde 
odată bărbații noștri luminați de necesitățile reale 
ale momentului în lupta ndstră națională, de ară 
fi mai cu prevedere și de ară cundsce mijloculă 
înțeleptă ca să pregătâscă de cu vreme tărâmulă 
pentru a isbuti cu dreptele cereri ale poporului: 
atunci de sigură, că nu s’ar pută întâmpla, ca 
într’ună comitată, ca ală Făgărașului, unde Ro
mânii formâză maioritatea chiar și în represen- 
tanța județână, să fie luată spre sciință apelulă 
reuniunei de maghiarisare din Clușiu, din simpla 
causă, că conducătorii români nu s’au îngrijită 
ca să adune pe toți membrii români și să-și asi
gure maioritatea.

Lipsă de prevedere! lipsă de pregătire! — 
Pănă când totă astfelă?

Este timpulă supremă, ca să ne reculegemă 
odată și să ne pătrundemă pe deplină de serio- 
sitatea și greutatea situațiunei ndstre. Numai cu 
visuri din trecută și cu speranțe și ilusiuni în 
viitoră nu se pâte cimentă legătura tare și ne- 
disolubilă, care trebue să lege într’ună mânunchiu 
t6te membrele unei națiuni, representândă astfelă 
în întru și în afară ună întregă complectă și 
tare, ună factoră de respectată în viața publică.

Ceea ce dorimă din sufletă în ajunulă săr- 
bătârei spiritului sfântă este, ca să se pogăre preste 
bărbații noștri spiritulă înțeregerei și unirei, să le 
insufle curagiu și energiă și să-i lumineze, ca să 
vâdă pericululă ce amenință limba și naționali
tatea română și să se scie apără contra lui, folo- 
sindu la timpă tdte mijldcele legale ce le stau la 
disposițiă !

-------o-------

Pregătiri pentru reînoirea convențiunei 
comerciale cu România.

II. Afară de măsurile luate de ministrulă de co
merță pentru a pregăti reînoirea convențiunii comerciale 
cu România și pe care le-amă arătată în numărulă de 
erl, cu privire la industriă și comerță ministrulă s’a a- 
dresată și la camerile de comerță și industriă. După cum 
scrie »Sieb. d. Tgblt.,* ministrulă cere ca, deărece cu 
privire la eventuala reînoire a tractatului de comerță cu 
România are trebuință de materială, de aceea doresce 
înainte de tăte să audă acele întreprinderi — comerci
ant! și industriași — cari au afaceri cu România și cari 
în cursulă esistenții de 9 ani a convețiunei cu România 
’și-au putută aduna esperiințe, spre a arăta mancitațile 
convențiunii cu privire la vămuire, la procedura vamală 
și la celelalte disposițiunl ale comunicațiunii și târguriloră. 
întrucâtă suntă bune său desavantagiăse său vătămătăre 

numai prin aplicare necorectă, și spre a pută da povețe 
practice pentru reînoirea tractatului de comerță ro
mână.

De aceea ministrulă a trimisă camereloră ună for
mulară rubricată, pentru răspunsurile ce au să se dea, în 
mai multe sute de esemplare spre a se împărți tutu- 
roră comercianțiloră și industriașiloră-mai însemnați. In 
aceste formulare, care se vorfi trimite ministrului pănă 
la finele lui Iuniu c., este arătată ce lămurire aștăptă 
ministrulă și cum să se noteze acurată și corectă numi
rea și prețulă mărfii, precum și daraua.

Camera de comerță și industriă din Brașovă a și 
trimisă astfelă de formulare la comercianțl și industriași, 
precum și la reuniunile industriale și comerciale, ca să 
dea lămuririle cerute. După »Sieb. d. Tagblt.,< la urmă- 
tărele întrebări ar avă să se răspundă:

1. Ce articole produceți, după numirile obicinuite 
în comerț pentru esport în România său esportațiîn România? 
Au aceste articole în România alte numiri comerciale locale 
său străine, șicenumirl? 2. Ce articole din ramura afacerei 
d-v6stră se mai producă și espărtă în România de alți 
industriași? Și de cătră cari întreprinzători în cuprinsulă 
cercului camerei? 3. Cum e acum prețulă venZării arti- 
coleloră d-văstră en gros loco în locuia producerii și 
vânzării în fiorini austriacl după bucată, metru, duzină, 
mărime ș. a. și după calități? 4. Cum e prețulă artico- 
leloră d-văstră pentru exportă în România împreună cu 
încărcătura, cu cheltuelile de asigurare , de comisionă și 
alte cheltuell dela granița ungaro-română? 5. Ce greutate 
are unitatea de comunicațiune obicinuită în comerță a 
mărfuriloră d-văstră destinate pentru esportă în România 
și cum se calculăză valărea venZării de 1 său 100 chilg. 
netto — subtragendu-se scăZămintele putinciăse — loco 
în loculă producerii său vânZării în fiorini austriacl? 
6. Ce procente represintă daraua la articolele d-văstră ? 
Dacă e în usă o învălităre duplă, câtă se socotesce da
raua dinăuntru și câtă cea din afară? 7. Care din ar
ticolele d-văstră se espărtă mai multe în România și 
cum se împartă procentele esportului d-văstră asupra 
singuraticeloră calități? 8. După care numără ală tari
fului 'convențiunii actuale române se vămuescă articolele 
d-văstră la importare în România? 9. Socotiți, că acăstă 
clasificare pentru articolele d-văstră e corespunZătăre și 
dacă nu, doriți o clasificare specială său deosebită și 
modificată, și care? 10. Ce procente din valărea mărfii arli- 
coleloră d-văstră, cuprinZendu-se încărcătura, cheltuelile 
de asigurare, de comisionă și altele dela granița austro- 
română, represintă vama tarifului convențiunii române 
ce se aplică acum pe articolele d-văstră? 11. Daraua 
stabilită acum în tarifulă convențiunii române pentru ar
ticolele d-văstră este, în mediu luată, corăspunZătăre și 
se scade la vămuire de cătră oficiile vamale române? 
12. Ce denumire technică vamală valorăză pentru arti
colele d-văstră după tarifulă vamală austro-ungară ? 13 
Socotiți pentru vămuirea articoleloră d-văstră la impor
tare în România sistemulă de greutate și de vamă a va- 
lărei mai potrivită și din ce motive? 14. S’a măsurată 
vama valărei în România pănă acum totdeuna după va
lărea facturei presentate său la declarațiune din partea 
oficieloră vamale române s’au făcută adausă, și cam în 
ce măsură și cu ce motivare? 15. Cu ce cursă se so
cotesce acum la vămuirea valorilor fiorinulă austriac de cătră 
oficiile vamale române? 16. Urmăză vr’un adausă pentru chel
tuelile de transportă, de comisionă și de asigurare, și 
în ce mărime? 17. Puteți presenta ca doveZI despre da
tele d-văstră la întrebările 15 și 16 bolete vamale? 18. 
Se tractăză importurile tuturoră stateloră de o potrivă în 
România, și dacă v’ar fi canoscută contrarulă în desa- 
vantagiulă importului austriacă în România, puteți pre
senta doveZI despre acăsta? 19 Se vatămă importulă 
articoleloră d-văstră în România prin dările de stată și 
comunale (darea de consumă ș. a.)? Ce desavantage ați 
observată în anii din urmă pentru ramura afacerii d- 
văstră? 20. Vă este cunoscută, dacă și în ce formă se 
favorisăză industrii române de ramura d-văstră, fiind cru
țate de dările orășene său fiind premiate de stată în 
contra articoleloră importate streine ? 21. Vă este cu
noscută mai de aprăpe, că pe căile ferate române im
porturile austro-ungsre se tractăză amăsurată tarifului 
mai favorabilă? Ce desavantage ați observată de aci
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în anii din urmă pentru ramura afacerii d-vâstră? 22. 
Aveți se vă plângeți asupra disposițiunilorâ ordinei va
male române, asupra mânuirii acestora? 23. Aveți do
rințe cu privire la transportarea mărfurilorti austriace 
prin România? 24. Vă este ceva cunoscută despre re
ferințele depositâreloră , despre chiria acestora, despre 
taxele de plumbuire ș. a. la vămile române? 25. Le
gile aplicate deunădî în România în contra călătoriloră și 
comerciului ambulantă au adusă daune vândării articole- 
loră d-vâslră? 26. Cum stă lucrulă cu încasarea pre- 
tențiuniloră în România, și anume pe cale procesuală 
ordinară, în casulă unui concursă (falimentă)? 27. Aveți 
dorințe pentru protegiarea marceloră în România? 28. 
In genere ce aveți de observată asupra esportulni măr- 
furiloră statului nostru în România în asemănare cu a- 
celea ale stateloră concurente ?

Ministrulă cu deosebire a cerută dela camerile de 
comerță și industriă: să desbată convențiunea actuală e- 
sistentă, să arăte modificările ce pară necesare din punc- 
tulă loră de vedere și să precumpănăscă bine acele pos
turi ale tarifului vamală română, care suntă importante 
pentru comerțulă nostru.

Iată textulă ordinațiunei ministeriale cătră ca
mere :

.Posturile tarifului importante pentru comerțulă 
nostru au să se esamineze atâtă după mărime, câtă și 
mai alesă după textă, și întru câtă suntă de modificată 
său relativă la cifrele posturiloră (eventuală și cu privire 
la greutatea daralei), său relativă la textă să se dea lă
muriri întemeiate, așa ca ministrulă să pâtă avea ma
terială destulă pentru mijlocirea modificăriloră necesare. 
O deosebită atențiune să dea camerile cu acăstă ocasi- 
une textului posițiuniloră vamale, pentru ca Ia o tex- 
tare ținută în genere a articoleloră nâstre să nu se vă
muiască mai susă, căci chiar dacă d. e. și cu dreptă 
cuvântă marfa de lemnă zugrăvită se numesce marfă de 
lemnă fină, atunci lăzile năstre zugrăvite cu flori, fiind
că suntă zugrăvite, să nu se vămuiască ca mărfurile de 
lemnă fine. In astfelă de cașuri să arăte camera lămu
rită textarea, ce o ar găsi corăspundătâre pentru ună 
astfelă de articolă specială ungurescO.<

Astfelă suntă puse în mișcare, în modă corăspun- 
cjătoră, tote organele chemate, ca să dea cele mai bune 
informațiunl.

Egiptiilii și marile puteri.
Asupra nouei fase, în care a întratu ces- 

tiunea egiptână, scrie „Neue freie Presse11 în nu- 
mărulu său din urmă:

Cestiunea afgană, care era pe aici să aprindă ună 
răsboiu în Europa, se pare acuma a luâ ună capătă pacl- 
nică. Celă puțină pe ună timpă nu va mai turbură 
somnulă diplomațiloră. Pentru aceea ără se scâte la 
lârgă cestiunea egiptenă, care se pare că va dâ încă de 
aici încolo multă de lucru Eurepei. Deocamdată ea se 
va ocupă numai de finanțele egiptene, dar cestiunea fi
nanciară e atâtă de strînsă legată cu cea politică, încâtă 
una fără de cealaltă nu se pâte nici tractâ, necum re- 
solvă. Egiptulă a devenită ună pămentă internațională, 
pe care se atingă și se încrucișăză interesele diferiteloră, 
puteri și orl-ce încercare a Chedivului, care totdăuna a 
fostă o păpușă în mâna Angliei, de a lucră în contra 
caracterului europenă ală cestiunei egiptene, întâmpină 
o contradicțiune energică din partea puteriloră stăine.

Pe basa convențiunei dela Londra, ce au adoptat’o 
tâte puterile, aveau să se reguleze definitivă finanțele

egiptene. Acăstă convențiune, pentru ca să aibă putere 
deplină, trebue însă ratificată de parlamentele diferiteloră 
puteri. Înainte de a se face acâsta, Tevfic-pașa a dată 
la 12 Aprilie ună decretă, prin care ordoneză, ca să se 
tragă 5 percente dela cuponulă, ce vine acum la plată. 
Că vice regele a apucată astfelă înaintea convențiunii 
dela Londra, a făcută impresiune amară în Franța. Cer
curile politice din Francia suntă tare năcăjite asupra E- 
giptului și «Râpublique Franqaise* provâcă camera, ca 
să nu aprobeze convențiunea dela Londra, pănăce vicere
gele nu va retrage ordinulă dela 12 Aprilie. Guvernulă 
francesă prin representantulă său din Cairo a protestată 
în contra ordinului. Nu numai Francia, dâră și celelalte 
puteri europene au protestată, pentru că ele suntă de 
părere, că Chedivulă nu pote pune nici o disposițiune a 
convențiunei în practică mai înainte de a fi ratificată 
de parlamente.

In Egiptă încă înainte de protestă au semțită, că va 
mai trece multă timpii pănă să se ratifice convențiunea. 
Chiar în Austria pănă Ia tâmnă nu se pâte ratifică, dar 
guvernulă egiptenă nu pote așteptă pănă la tămnă. E10 
are mare lipsă de cele 9 miliăne împrumutate, cari i-s’au 
acordată prin convențiunea dela Londra și din care ca- 
usă s’a adresată căiră Granville, ca să esopereze pe cale 
diplomatică ratificarea convențiunei. Ministrulă engleză 
lucrâză în direcțiunea acesta, ca guvernulă egiptână să 
și potă emite împrumută, după ce camera francesă va fi 
ratificată convențiunea.

Este însă departe încă acâstă ratificare și e temere, 
că acelă parlamentă, căruia i-se va așterne convențiunea 
mai ântâiu la 30 Maiu, o va respinge. Acestă parlamentă 
este celă italiană. Acolo oposițiunea îșl va pune earulă 
în pietrii, ca să răstârne ministerulă. Cestiunea finan 
ciară egiptenă are atâtea părți rele, încâtă ușoră se pote 
întâmplă să cadă ministerulă. Convențiunea este formu
lată atâtă de rău de nu se scie, dacă cele 9 miliâne 
șuntă punți englezi ori egipteni. Convențiunea mai im
pune celoră șese subsemnăforl o garanțiă, care păte avâ 
urmări rele pentru dânșii. Rusia a declarată, că numai 
pentru a șâsea parte pote luâ garanță.

Cea mei mare atențiune se dă astăzi cestiunei e- 
giptene nu în Italia, ci în Berlină. Pe Germania nu o 
înteresâză atâtă cestiunea în sine, câtă politica francesă, 
că âre Franța se va mai țină de Germania, sâu se va 
alătură lângă Anglia adoptândă cabinetulă Brisson poli
tica lui Gambetta. Bismarck nu se interesâză atâtă de 
sortea creditoriloră, câtă de aceea, că ce atitudine va 
observa Franța în politica sa față cu Germania. In aee- 
lașă modă stau și celelalte puteri față cu cestiunea egip
tenă. Nu pentru sârtea Egiptului, nici pentru binele și 
fericirea poporului egiptână se îngrijesce diplomația, chiar 
și de creditori numai într’atâta se interesâză încâtă sunt 
concetățeni de ai loră. Egiptulă a devenită ună baro
metru pentru timpă bună sâu rău politică. Acâsta face 
Egiptulă atâtă de însemnată. Diplomații au credută, că 
prin convențiunea dela Londra s'a regulată cestiunea e- 
giptână, dar nici cea financiară nu s’a resolvată, apoi 
cea politică va mai da încă multă diplomațiloră de lucru 
pănă să o resolveze definitivă în modă mulțămitoră.

SOIRILE DILEL
Printr’o disposițiune ministerială se permite impor- 

iarea porciloră din România pe la Timișulă de susă și 
pe la Orșova, dacă se presintă certificate că vitele suntă 
în adevără sănătose.

—0—

Societatea tineriloră comencianțl români din Bra- 
șovă invită pe onor, publică română din Brașovă și jură 
la maialulă, ce ’lă întocmesce în Dumineca Rusaliiloră 
12 (24) Maiu c. în Stejerișă. Plecarea va fi din strada 
teatrului la P/a âre d. a. In casă, când timpulă ar fi 
nefavorabilă, maialulă se amână pe Dumineca viitâre.

—0—
La piciorulă unui deală cu vii lângă Sf. Andreiu 

s’a descoperită — scrie «Eilenzâk* — ună mormentă 
străvechiu din timpulă păgânescă cu osămintele unei fe
mei. Pe pâtra mormântală era săpată o figură de fe- 
meiă. Sub mormântă se atla ună altară păgânescă 
Lucrurile descoperite se voră preda museului națională.

—0— .
După cum e informată »Kronst. Ztg.<, ună câne 

turbată a mușcată în Râșnovă cinci persâne.
—0—

In Odârheiulă săcuescă a fostă la 20 Maiu n. ună 
focă mare, ce a isbucnită în fabrica de spirtă a lui Va- 
lancsik.

—0—
In nâptea de 18 Maiu n. doi flăcăi au bătută în 

Clușiu pe ună polițistă, care patrula pe stradă. Bătăușii 
au fostă arestați.

—0—
Hoțulă, care a comisă furtulă poștală de 5484 fl. 

în Neusatz, s’a descoperită în persâna lui Martiu Slavici, 
care s’a și predată pe mâna judecății.

—0—
La 18 Maiu s’a deschisă stațiunea telegrafică din 

Borgo-Prundă.
’ —0—

D-nu I. Naciană, publicistă română, în ședința de 
la 9 Martie 1885, st. n. a fostă admisă ca --membru în 
Societatea sciențifică de Economia socială din Paris, spune 
.Voința Națională*. D-sa a fostă presenfată de» d-nii 
Cheysson și Delaire. Felicitămă pe d-nulă Nacianu 
pentru acâstă distincțiune.

—0—
Magistrală supremă ală poliției din Chievă esecută 

cu tofă stricleța ordinulă guvernului privitoră la isgonirea 
jidoviloră; cei mai mulțl isgoniț- suntă jidovi austriacl.

-------O-------

Adunarea comitatensă, în FăgAraștl.
Fâgărașă, 9 (21) Maiu.

Domnule Redactoră! — ScițI că în 18 și 19 a Ju
nei curente s’a ținută adunarea generală a representanței 
județului nostru. Nu v’amă raportată îndată despre re- 
sultată, fiindcă din nenorocire nu am fostă în plăcuta po- 
sițiune de a vă putâ raportă ceva îmbucurătoră.

Naționaliștii noștri nu s’au îngrijită de cu vreme 
de a aduce pe toți membrii români din tăie unghiurile 
comitatului la acâstă adunare, unde avea a se decide 
asupra unoră cestiunî de mare importanță actuală și 
principiară, cu tâte că sciau că maioritatea nâstră este 
fârte mică, abia dispune de cjece voturi mai multă. Ur
marea acestei negligențe regretabile fu, că amă fostă 
maiorisațl de Unguri și de Jidovi, cari n’au fostă a- 
tâta de nepăsători și au venită cu cățelă și cu purcelă la 
adunare.

Nici nu era lucru de glumă, deârece între obiectele 
puse la ordinea 4>lei se afla și cestiunea »ardentă* a ma- 
ghiarisărei, atâtă cea cu reuniunea dela Glușiu, câtă 
și cea pusă în lucrare de faimosulă Nagy Sandor, preșe
dintele actuală ală oficiului orfanală.

După raportulă obicinuită ală viceșpanului se ridică

FOILETON U.

Poporațiunea română și recensâmentulu poporațiunei 
dela începutulu anului 1881.

Dela anulă 1798, de când a apărută opulă Engle- 
sului Malthus: »Essay on the principie of population,* 
în care s’a propagată mai ânteiu doctrina, că omenimea 
se înmulțesce în proporțiune geometrică, âr con- 
dițiunile de esistență se sporescă numai în proporțiune 
matematică, de atunci — și mai cu sâmă dela anulă 
propășirei belgianului Q u e t e 1 e t. 1835 încâce — studiulă 
statisticei preste totă și în specială celă privitoră la po- 
porațiune a luată ună avântă deosebită, așa încâtă astăcjl 
acestă ramă ală sciinței a ajunsă a fi ună barometru 
adevărată politică și economică.

Adevărată, că ipotesa lui Malthus nu prâ este do
vedită. Așa d. e. Bertillon în »Revue Scientifique* 
din anulă 1877 a demonstrată chiar contrariulă arălândă, 
că poporațiunea Franciei, în cele șâse decenii dela înce- 
putulă acestui seculă în proporțiune cu răspândirea cul- 
turei și cu înmulțirea averei, a rămasă staționară. Insă 
și Mathus are în câtva dreptă, pentru că esistă și ten
dința ca poporațiunea să crâscă în proporțiune geome

trică. Presupunendă, că o părechiă de omeni, în perio- 
dulă de 18—42 ani ală femeei, când acâsta este 
capabilă de concepțiune, dă viâță la șâse copii cari îm
preună cu urmașii loră nască fotă cam câte șâse, atunci 
locuitorii unei provincie, în decursă de 150 ani, dela 
ună milionă s’ar înmulți pănă la circa 80—100 miliâne. 1 
Esemple suntă și în vechime; așa înmulțirea Judeiloră, 
cari și astădl suntă destulă de spornici; âr în timpulă 
mai nou ne dau esemplu Statele-Unite din America. Dâr 
abstrăgândă dela aceea, că scrutarea proporțiunei, în 
care și a causeloră pentru cari cresce, sâu eventuală 
chiară descresce poporațiunea unui stată ori a unei na
țiuni, este fârte interesantă: mai este încă de mare im
portanță faptulă în sine, ca să scimă din când în cănd 
de câtă poporațiune dispunemă, între ce împrejurări și 
cari suntă relațiunile statistice ale aceleia.

Din punctă de vedere politică este de mare în
semnătate poporațiunea unei națiuni, pentru că dâcă 
luămă în considerare, că armata se compune din popo
rațiunea țârei seu a națiunei respective, relațiunile po- 
pulațiunistice sunt de mare înfluință la lucrările de apă
rare, deârece — mai cu sâmă în 4>ua de astăiji. când 
puterea armată chiară și pe lângă cele mai mari sacrifi- 
ciurl bănescl, forte anevoiă se pâte recvirâ din popora- 
țiunea țăriloră streine — dela numărulă brațeloră indi
gene sănălâse și vânjâse atârnă în măsura preponderantă> 

ca ună poporă în momentele critice să fie capabilă d’a 
se apără contra atacuriloră amenințătâre.

Dâr ca să retăcemă celelalte considerațiuni, nu este 
mai puțină însemnată poporațiunea din punctă de vedere 
economică, pentru că ea este valârea și capitalulă 
celă mai prețiosă, de care pote dispune o țeră. Scriitorii 
englesl au făcută chiară și calcululă, că d e. ună lu- 
crătoră de câmpă în etate de 15 ani are valâre de 1920 
fl., în etate de 20 ani de 2340, și in etatea de 25 ani 
de 2460 fl. Prin urmare luândă etatea mijlociă, care 
la noi trece cu ceva preste 25 de ani, ună milionă de 
lucrători de câmpă este egală cu colosalulă capitală de 
2460 milione fl. Acum ne putemă închipui, cu câtă 
mai multă trebue să ajungă ună lucrătoră activă, inte
ligentă ună industriașă dibaciu etc. Apoi între tâte aceste 
nu trebue să trecemă cu vederea, că cu creșcerea po
porațiunei cresce puterea de associare, puterea de apă
rare; cresce productivitatea economică, se respândesce 
cultura în generală și — mai pre susă de tâte — se 
întăresce, convingerea despre esistința și misiunea spe
cială națională.

** *

Aceste suntă punctele de mânecare, cari mi-au dată 
impulsiune pentru compunerea articulului presentă, în ceea 
ce atinge poporațiunea română, despre care în specială 
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Nagy Sandor. spre a-șî ceti și elă raportulă. Intre multe 
altele densulă se plânge, că atâtii oficiele comunale câtă 
și privații, chiar după mai multe urgitărl, îșî trimită ra- 
portele loră târziu, vrendă prin acâsta a scusa restanțele. 
Adv. Romană întrebă pe Nagy Sandoră, dâcă este ade
vărată, că densulă corespondâză atâtă cu oficiele câtă și 
cu privații din comitată în limba maghiară. La acesta 
Nagy Sandor răspunde afirmativă. Atunci d. Romană 
constată că numai acesta pote să fie causa, că oficiele 
și privații nu răspundă la timpă, deorece li-se trămită și 
se ceră dela ei hârtii în unguresce, care limbă n’o înțelegă. 
D. Romană provocă pe Nagy Sandor, ca să serie româ- 
nesce în sensulă legei seu dâcă nu scie să-și dea mai 
bine demisiunea. Aici fu întreruptă vorbitorulă de d. 
fișpană cu observarea, că d. Romană nu e chiămală a 
interpretă legea.

Voindă a face și protopopulă Traiană Mețiană din 
Zărnesci o propunere în privința limbei, fișpanulă îlă pro
vocă a-șî dă propunerea în scrisă, ceea ce a și făcută. 
Acăsta propunere cere stricta observare a legei de na
ționalitate dela 1868 și respectarea limbai române în ad- 
ministrațiune.

Intre altele s’a adusă în desbatere și apelulă reu- 
niunei de maghiarisare din Clușiu adresată comitatului 
Făgărașă. Celă dinteiu vorbitoră a fostă d. adv. Duvlea, 
care a propusă să nu se ia spre sciință acestă apelă și 
adunarea să trăcă la ordinea dilei peste elă. Ungurii și 
Jidovii însă au stăruită să se ia spre sciință acelă apelă 
și resultatulă vi-lă puteți închipui, deârece noi Românii 
amă fostă în minoritate. Observă însă cu satisfacțiune, 
că toți membrii români, împreună cu vre-o trei dintre 
funcționarii români mai tari de ângeră, au votată cu noi 
pentru propunerea d-lui Duvlea.

Dăr tristă este și rămâne, că n’amă putută reuși a 
respinge însinuația vătămătore a celoră din Clușiu.

Viindă la rendă propunerea d-lui Mețiană, acesta 
după ce vă(|u că Românii sunlă în minoritate și-o re
trase, reservându-și a-o supune desbaterei corpului repre- 
sentativă județână în adunarea generală viitâre.

In fine observă, că în locuia răposatului perceptoră 
comitatensă Cipu s’a alesă controlorulă Negrea, rămâindă 
a se împlâ mai târziu și vacanța ce s’a deschisă prin 
acăsta în postulă de controloră.

Incheiu d-le Redactoră, accentuândă, că Brănenii 
și Zărnescenii s’au presentată completă la adunare, care 
esemplu ar trebui să-lă imiteze și ceilalți din comitată. 
Căpitanii să nu dârmă, căci piere țâra Oltului.

------ o-------

Valea Borgoului 19 Maiu.
Ciangăii peritorl de fome. Puternicii dilei susă 

la Peșta chiuescă și banchetâză,. ridică orașe, arangează 
esposițiunl și vărsă bani din visteria statului cu sute de 
milibne esclusivă numai pentru scopuri maghiare și pen
tru de a satisface numai și numai vanei ambițiuni ma
ghiare, precândă naționalitățile nemaghiare și massa po
porului o lasă să se spulbere în lipse și in cele mai 
mari neajunsuri.

Clușienii întemeiază societăți de maghiarisare și mag
nații loră se întrecă de a contribui cu obolul ă loră la 
aceste societăți, pe când Ciangăii, carne din carnea loră 
și sânge din sângele loră, moră de fdme dealungulă 
drumuriloră dela Panciova la Bucovina, fără de-a le în
tinde cineva mână de ajutoră.

Mai în filele trecute întâlnii cerșindă dealungulă 
sațeloră borgovene câteva familii de Ciangăi de aceia 
aduși cu mare alaiu — mai în anulă trecută — în Canaa- 

nulă ungurescă, ca să-i fericâscă, și cari, fericiți de con- 
națianalii loră de-i ustură pielea, se reîntorcă acum ârăși 
la vetrile părăsite dintre »01ahI.«

O stare mai deplorabilă, decât ă în carea se aflau 
acele nefericite familii de Ciangăi, nici că se pâte ba- 
reml presupune. Goli ca napulă, numai în pielea pîrlită 
de arșița sârelui, desculți, cu capetele gâle, chinuiți de 
suferință, lângeijfi de fome. încâtă abia mai puteai să 
scoți vorba dintr’enșii, — îi vedeai cerșindă pe la ușile 
Româniloră, pre la ușile acelora, cărora decând Lrăescă cu 
puternicii ijilei într’o țâră numai bine nu le-au voită și 
pre cari decă ară pută într’o lingură de apă i-ară sorbi. 
Dar Românulă e mârinimosă și bună creștină, trece cu 
vederea nedreptățile, răsplătesce răulă cu bine! Cu bra
țele deschise i-au primită în casele loră și i-au ospătată 
pre acei nefericiți bătuți de sărte, ba ce e mai multă 
inteligența română din B. Prundă din dinarulă său a con
tribuită să le dea bani de cale și să plătâscă trăsurile 
ce i-au trecută în Bucovina.

Și ore cum sciu Ungurii răsplăti acâstă mărinimo- 
sitate românâscă!?....

Cornițele supremă bfl Bânfy Dezso erl înainte 
de prântjă a visitată scola română din Borgo-Prundă. In 
tote clasale a lăsată să-i esamineze pe pruncii din limba 
maghiară, să vedă ce progresă au făcută.

Presentându-i-se chorulă învățătorescă între, altele 
a amintită: Că a picată preste dânșii fără veste, dar nu 
din îndemnulă propriu, ci la însărcinarea ministrului^ 
apoi că a fostă mulțămită cu ordinea ce a aflat-o, pre
cum și cu răspândirea din limba maghiară, numai se în
țelege că ar mai avea și unele observări de făcută.

Cari voră fi acele observări, nu a voită a le spune, 
dar de sigură și le va trimite în scrisă; în totă casulă 
numai în favorulă nostru nu voră fi....

După prândă în trecere cătră Bistrița s’a oprită d. 
baronă și prin B. DiosenI, ca să fericâseă pre ună notară, 
— nu de alta, ci pentrucă e Română. —d—

------ O--------

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz, Trans.<)

Budapesta, 22 Maiu. — Membrii consiliu
lui comunală, vienesfl au visitată erl sdră opera. 
Unii au plecată cu trenulu de a s6ră, ceilalți 
părăsiră Budapesta a(^I diminâță!

Paris, 22 Maiu. — Starea sănătății lui Vic
torii Hugo merge totă mai rău. Pațientulă a că
zută într’o apatiă completă.

. ------o------

DIVERS E.
Victorii Hugo. — Se scrie, din Paris: In cameră 

s’au așteptată acjl în 18 cu mare încordare soirile des
pre starea lui Victoră Hugo. Odată se aude că-i merge 
fârte rău și că nu mai e speranță, altă dată se esprimă 
speranța că va scăpă. Astăzi poetulă bolnavă, după ce 
i-ar îi venise să se înece, dise:»Ce greu este a muri; 
cu tote că eu sunt gata I' Când se sâmte ceva mai ușoră 
Hugo vorbesce fârte multă. Erl a istorisită reminiscințe 
din juneța sa, deodată a încetată și a începută a recită 
o poesiă spaniolă. Elă este în tâte mințile. După amâtjl 
esclamă earășl: .Multă îi mai trebue morții pănă să vină, 
prea multă !< După aceea declamă versulă „C’est ici le 
combat du jour et de la nuit“ (eată că a sosită lupta 

între di și nâpte.) Mai fârcjiu s’a ocupată de sârtea ne- 
poțiloră săi, care de altmintrea este asigurată. Spre sâră 
ministrulă-președinte și toți miniștrii au visitată pe bol- 
navulă ooetă. înaintea porții lui Hugo se află mulți lu
crători și aștâptă cu nerăbdare scirea despre starea lui. 
Asupra decursului bălei lui Hugo se publică mai mult» 
buletine pe di.

* **
Banditulu Șogoru. — Cetimă în Națiunea de Joi: 

Banditulă Șogoră, care aruncase spaima în județele Ialo
mița, Ilfolv și Vlașca, și care mai filele trecute a fostă 
prinsă, după ce i se trimisese mai multe glonțe în pieptă 
a murită erl năpte în spitalulă Colțea, în urma unei vio
lente emoragii interne. înainte de a apucă drumulă pă- 
durei, Șogoră fusese argată la ună arândașă din Ialomiță 
adevăratulă lui nume fusese Cătana. La începută, pusă 
sub căpitănia altuia, Șogoră fu condamnată la 5 ani în- 
chisăre. Când căpitanulă său fusese împușcată, într’o 
luptă cu călărașii cari îlă urmăreau, Șogoră deveni elă 
însuși căpitanulă unei numerâse bande. Sătenii nu 
erau tocmai dușmanii lui Șogoră, căci de multe ori 
când elă jefuia pe câte ună proprietară său arândașă 
mai chiabur, împărția prada cu cei mai nenorociți din
tre săteni. Aspirațiunile lui erau de a imita pe vechii 
haiduci, și mai cu sâmă pe Tunsulă. Pănă în cele din 
urmă momente ale vieței lui, Șogoră îșî arăta părerea de 
rău că a căzută prea ușoră în mânile poterei, ar fi do
rită ceva dramatică care să isbăscă imaginațiunea. In 
parte, procurorulă i-a îndeplinită dorința, celă puțină la 
morte: Șogoră a murită cu lanțurile de piciăre și cu 
sentinela la capulă lui. Câte-va ăre după ce elă nu mai 
dăduse nici ună semnă de viată, sentinela totă se plim
ba pe lângă patulă de mărte. Erl i s’a făcută au
topsia.

* +*
Trei sute de ani de muncă silnică.— Ori cine do

rește să fie liberă, prin urmare nu trebue să ne mirămă 
de încercările de evadare ale condamnațiloră, chiar la 
Numea. Rară se întâmplă, ca ună condamnată la muncă 
silnică în acâstă colonie penitenciară să nu caute să fugă; 
de cele mai de multe ori aceste încercări nu isbutescă. 
Condamnatulă Lehaille era înaintea consiliului de răsboiă, 
elă îșî propuse să fugă în Australia. Acesta era singu- 
rulă mijlocă de a fi liberă, căci cei 260 ani de muncă 
silnică ce trebuia să-i facă nu ’i dedeau nici o speranță 
de a mai fi liberă. Judecătorii condamnaseră la 40 ani 
de muncă silvică, pe acestă colecționară de condamna- 
țiunl, cari făcâu în totală 260 ani și cu cei 40 de a- 
cuma făcâu nici mai multă nici mai puțină decâtă 
300 ani.

-------O-------

BIBLIOGRAFIA.
Scola practică, magazină de lecțiunl și jfaaterii pen

tru instrucțiunea primară de Vasile Petri In Năăăudă, 
deschide prenumerațiune pentru tomulă II 6u % fl. pe 
anulă întregă. Numărulă 1 pre Aprile a apărută deja și 
conține: Cathechete școlare: I. Despre D- <}eu.— Șârecele, 
lecțiune din învățământulă intuitivă. — Tractarea bucății 
de lectură > Șârecele șiretă < din >Nou Abecedară româ- 
nescă* de V. Petri. — Din calcululă elementară, lecțiunl 
esecutate în chipă monografică pe basa figuriloră nume
rale. — Primele lecțiunl de geometriă. — Bibliografia.

Prenumerațiunile se facă la redacțiune în Năsăudă 
(Nassod, Transilvania).

Editoră: laeobti Mureșiaun.
Redactorii responsabilii: D?, Aarel Murcșiann

și din punctulă de vedere statistică voiu tracta în cele 
următâre.

I.
Mai înainte de tăte — deși cu durere — avemă să 

constatămă, că datele statistice demne de tătă credința, 
despre poporațiunea română din regatulă ungară ne lip- 
sescă chiar și în 4>ua de astăQl; prin urmare, datele, 
cari Ie vomă înșira mai josă, sunlă mai multă eflucsulă 
unei combinațiunl presumtive.

Benko ne spune, că pe la an. 1761 numărulă 
Româniloră transilvăneni era de 547,243, când pe la 
an. 1766 numărulă celorlalți locuitori ai Transilvaniei n’a 
fostă mai mare decâtă 392,190, așa că pe acelă timpă 
între vre-o 939,433 locuitori ai Transilvaniei, Românii aă 
fostă representați cu maioritatea absolută de 56’92, pu- 
temă Qice: 57%.

La a. 1850 se da cu socotâla, că în Transilvania 
între 2,055,645 locuitori ară fi fostă Români 1.220,901= 
59.74%.

Abia pe la a. 1856 aflămă unele combinațiunl des
pre întrâga poporațiune română din regatulă ungară, pe 
basa cărora se (|ice, că atunci numărulă Româniloră ar 
fi fostă în Transilvania de 1.286,039, în părțile ungurene 
de 1.171,676, în granița militară de 140,826, și în Cro
ația 50, — totală: 2,598, 591, adecă mai 2,600,000.

Imparțialulă Ficker, pre la an. 1869, ne dă ur- 
mătârele cifre despre poporațiunea română din regatulă 
ungară, și anume: în Transilvania 1.200,400, în Unga
ria propriu (Jisă 1.300,800, în granița militară 147,000, 
în Croația 200, — totală: 2.647,400 Români.

Scăderea poporațiunei române din Transilvania, ce 
o aflămă în datele acestui scriitoră față cu datele din 
1856, resultă din alipirea unoră ținuturi (cele patru co
mitate mărginașe) de ale Transilvaniei cătră Ungaria, pe 
când în realitate poporațiunea română a așa (Jisei «Tran
silvaniei istorice» pe la finea anului 1869 a trecută peste 
cifra de 1.300,000, ceea ce dâcă o comparămă cu datele 
Iui Benko, ne pare că de la finea anului 1761 pănă la 
finea anului 1869, adecă în decursă de 108 ani, popo
rațiunea română a Transilvaniei ar fi crescută cu 
752,757=137'52%, de unde apoi amă putâ deduce, că 
în poporațiunea română din marele principată ală Tran
silvaniei, chiară și pe lângă condițiunile atâtă de nefa
vorabile dintre anii 1761—1869, încă este tendința ca 
totă la celă puțină 78'54 ani să se duplice.

Dar acâstă crescere nu este așa favorabilă, dâcă 
luămă în considerare că d. e. poporațiunea Germaniei se 
duplică la 60, a Rusiei la 50, a Angliei la 48 și a Sta- 
teloră-Unite americane la 23 ani.

In țările apărținătâre corânei ungare pe basa art. 
de lege III din 1869, abia la 3 Ianuariu n. 1870 a în

cepută a se face ună recensământ^. (conscriere) esactă 
ală poporațiunei după starea dela 31 Dec. n. 1869. Insă 
în ceea ce atinge numărulă poporațiunei române, din a- 
eâstă conscriere chiară așa n’amă profitată nimică, pre
cum n’amă profitată din conscrierile de pe timpulă îm
păratului Iosifă ală II său din cea dela a. 1857 de pe timpulă 
absolutismului austriacă, din simpla causă, că rubrica de 
naționalitate nici chiară cu ocasiunea conscrierii din 1870 
n’a fostă admisă. Numărulă naționalitățiloră cu acea o- 
casiune l’a compusă consilierulă ministerială și șefulă ofi
ciului statistică regnicolară Keleti pe basa proporțiunei 
copiiloră de scâlă. Pe acâstă basă s’a statorită, că nu
mărulă Româniloră din regatulă Ungară laînceputulă 
anului 1870 ar fi fostă de 2.610,280, ceaace ușoră se 
pâte înțelege că nu este esactă din modulă arbitrară, 
prin care s’a scosă acelă calculă. Acâstă o recunosce 
în statistică chiar și decedatulă profesoră dela universi
tatea din Peșta Konek, care mai bucurosă primesce 
datele lui Ficker decâtă cele ale lui Keleti.

(Va urma).

-------O--------
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Ouraulu Ia bursa de Viena
din 21 Maiu st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 97.35
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.35
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare........................ 146 50
Arnortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.80

Arnortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 122.50

Arnortisarea datoriei căi
loră ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 107.—

Bonuri rurale ungare . . 103.25
Bonuri cu cl. de sortare 1C3. —
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.............................. 102.—
Bonuri cu cl. de sortarel01.50
Bonuri rurale transilvane 101.25

Bonuri croato-slavone . . 102 
Despăgubire p. dijma de 

vină ung.........................
Imprumutulii cu premiu 

ung.................................. 116.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.70 
Renta de hărtiă austriacă 82.35 
Renta de arg. austr. . . 82.70
Renta de aurii austr. . . 107 80 
Losurile din 1860 . , . 138.75
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  859 —
Act. băncel de credită ung. 287.25 
Act. băncel de credită austr. 287.75 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.86
Napoleon-d’orI................ 9.85 —
Mărci 100 împ. germ. . , 61. 
Londra 10 Livres sterlinge 124.60

96 75

Bursa de BucurescI
Cota oficială dela 7 Maiu st.. v. 1885.

Cump. vend.
Renta română (5%). 88 89
Renta rom. amort. (5°/0) . 91% 92%

> convert.. (6°/0) - ■ 87% 88%
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 30% 31%
Credit fonc. rural (7°/0) 101% 102V

'* „ ?, (5°/o) 86 86%
» » urban(70/0} . . 98 98, M • • 91% 92%

> (5°/o) • • 82% 83%
Banca națională a României — —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — —

< » • Națională — —
Aură . . . . . . . U.°/o 10%
Bancnote austriace contra aură 2-01 2.04

4

Cursulu pieței Brașovii
din 22 Maiu st. i>. 1885

124.

Bancnole românesc! . . . . Cump. 8 93 Vând 8.96
Argint românesc................. > 8.80 • 8.85
Napoleon-d’orl..................... » 9.85 ► 9.87
Lire turcesc!......................... > 11.10 » 11.15
Imperial!............................. » 10.10 > 10.12
Galbeni ........ > 5.80 > 5.84
Scrisurile fonc. > Albina< , » 100.50 » 101.-

125.—Ruble Rusesc!
Discontulti

> 
anii.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potft cumpăra în tutunge
ria lui I. CJross.

u onorați cetitori, cari voru binevoi a se abonâ la 
fdia ndstră de aici încolo, că avemti încă în reservă numeri dela începutulil 
anului 1885 prin urmare potă să aibă colecțiunea completă.

Administratiunea >Gaz. Trans.<

Ș1
Și

La „Delfinulu negru“
mai „înainte Nr. 5!“

’Mi permită a face atentă onoratulă publică la vinurile 
mele de masă, Vino di Chianti (de Toscana) originală, Dal- 
matinit, Castell Andreîs, Meneș-Baleator, Vilâny, Ofner și de 
Bogacs cu prețuri moderate.

Diferite specii de bucate cum se prepară în Viena 
pentru dejuna, prându și supeu le recomandă 

Abonamente pentru prân<|ă se primescă ori 
arenă de popice (Kegelbahn) bine acoperită 

este pusă la disposițiunea onor., publică.

pe aici, 
deosebi, 
când. O 
întocmită

1—5

Și 
în

Cu stimă
I&udolfu Ludwig.

Mersulu trenunlorU
pe linia E>redeaIu-iSii<iapesta și pe linia Teiatșiă-Aradrt-Kiiidapesta a c<llei ferate oriental^ de stată reg. ung.

Nota: Orele de n6pte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașov.

Predealtt-Budapesta fiiiidapesta -Predealii

Trenă Trenu Trenu Trenă Trenu Trenu Trenă Trenu
accelerat de omnibus de omnibus accelerat omnibus

peredne. peradne peradne
1 1

BucurescI 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
2.47Predealu 1.09 — — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45

Timișă
(
(

1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovă

Feldiâra

2.06 — — 10.50 P. Ladâny
( 
(

2.01 2.04 1.59 10.09
2.16 6.30 5.45 Oradea mare 4.11 5.13 3.20
2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25

Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodă 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu
Sighișdra

4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —

Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașă 6.00 12.11 1.23 Giucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 GhirbSu 8.24 4.52 —
Teiușft 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu

(
8.38 5.11 —

Aiudă 7.55 2.48 4.44 Clușiu 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susă — 3.12 5.10 ( 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
(lucerdea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Gliirisă 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida

(
(

— 5.39 8.51 Ui6ra 12.12 9.58 —
Clușiu 10.08 5-59 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —

10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 îeinșă 1.15 11.32 9.40
GhirbSu — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Aghirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Copsa mică 2.52 1.22 10.45
Giucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișira 4.50 4.17 12.15
R6v 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezd-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsârhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
Oradia-mare

P. Ladăny

(
(

1.49 11.04 4.06 Feldidra 8.41 9.20 2.44
1.54 11.14 7.30 c 9.20 10.15 3.1b
3.14 1.47 11.05 Brasovîi

l — 6.00 3.25 •
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

TeiușA-Aradu-Budapesta Budapesta-AradA-TeiușA.

Trenu de Trenă Trenă Trenă de Trenă
peradne omnibus omnibua peradne omnibua

Teiuștt
Alba-Inlia
Vințulă de jos ti

9.502.39 8.20 Viena 8.25 8.35
3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28

Șibotă
Orăștia

4.35
5.02

11.43
12.13 AradA

Glogovațfl

3.35 5.30
4.00 6.20

Simeria (Piski) 5.44 1.22 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclea 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 ' Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada
Zam

7.15 3.09 Conopfl 5.57 8.49
7.49 3.48 Bârzova 6.18 9.18

Soborșin 8.32 4.37 Soborșin . 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișfl 10.32 6.56 8.41 Braniclea 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradft ' 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotti 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de joșii 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Inlia 12.21 6.16
Viena 6.20 — — TeiușA 12.53 7.00

Aradft-Timișdra Simeria (Piski) PetroșeniS

Trenă Trenă de Trenă
omnibus peradne omnibus

Arad ft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegti 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
THmiș.dra 8.58 3.15 P etroșeui 7.00

Timișdra-Aradft Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trena Trenă
peradne omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegti 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44. Streiu 12.06
AradA 3.10 8.00 Simeria 12.37


