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Brașovu, 15 (27) Maiu 1885.
Lungulii pomelnicu despre lucrările dietei 

unguresc!, ce l’a cetitu președintele camerei la 21 
Maiu când s’a închisă ântâia sesiune, ar face pe 
unii profană, necunoscătoru de cele ce se petreci! 
în statuii! ungaru, să crâdă că părintescul!! gu- 
vernu tisaistu nu viseză altceva decâtu binele și 
fericirea popdreloru de sub oblăduirea ungurdscă 
și că docila maioritate se pote duce liniștită a- 
casă, sigură că n’a durmitu pe băncile dietei, ci 
a lucrată bărbătesce și omenesce.

In adevSră multă s’a lucrată și suntemu 
datori să ne dămu bine sâma de ceea ce s’a lu
crată.

Pomelniculu președintelui camerei, cu t6tă 
lungimea lui, încă totă nu e complectă, căci s’au 
trecută cu vederea tocmai lucrările, care carac- 
terisâză mai bine scopulu și intențiunile guver
nului ungurescu cu privire la maioritatea popo- 
rațiunei statului, caracterisâză sistemulă de gu
vernare și căile pe care d. Tiszîa și docila com
pania voiescă să prefacă — cum dicu ei — sta- 
tulă ungară într’unu raiu de fericiri, „unde nu 
este durere nici întristare, ci viață fără de sfâr
șită. “

înainte de a completă noi pomelnicnlu des
pre activitatea dietei din ântâia sesiune, să ve- 
demu ce dică foile unguresc!, dar nu foile plă
tite din fondurile disponibile, care își umple co- 
ldnele cu laude grețdse la adresa d-lui Tisza și 
companiei, de târnă ca să nu li-se ia dela gură 
saculă cu grăunțe, ci ce dică foile oposiției și 
anume ale eelei moderate.

„Pești Naplo" găsesce, că din tdtă suma de 
129 de ședințe esența lucrărilor!! dietei se resumă 
în trei puncte principale: afipsur! estraordinare, 
stare financiară din cele mai critice și nimicirea 
celoră din urmă rămășițe ale tradițiuniloru libe
rale. Acestea suntă resultatele sesiunei ântâiu, 
pentru care compania d-lui Tisza a găsită cu cale 
să-și sfărîme pălmile aplaudândă.

Cine a urmărită cu deamăruntulu desbate- 
terile dietei, s’a putută convinge că partea cea 
mai mare de timpă s’a perdutu în desbateri asu
pra bugetului și asupra reformei camerei mag- 
națiloru.

Ușuratu-s’a bugetulă, pentru ca să se ușu
reze și spinarea bietului poporu de sarcinele cele 
grele ce le pbrtă și astfelu să i se mai potolâscă 
miseria? Ferit’a Dumnezeu! S’a îngreunată, 
fiindcă mai trebuescu căpătui ți mulți necăpătuiți, 
funcționarismulă l’a găsită d. Tisza pre slabă 
representantă la bugetă; s’a îngreuiată, fiindcă 
trebue unu nou edificiu parlamentară și alte con- 
strucțiuni care să înghiță milidne; s’a îngreuiată 
fiindcă 18 milidne împrumută încă suntă grele. 
Și’i dă mâna d-lui Tisza și la ai săi să facă totă 
ce le trăsnesce prin minte, pentru că țâra plă- 
tesce.

S’a reformată camera magnațiloră. Pe base 
liberale? A prefăcut’o d. Tisza în cea mai aris
tocratică cameră, care să’i jâce după cum va 
cânta, căcî nu principiile liberale, ci cea mai cum
plită reacțiune domnesce. iții fiindcă reacțiunea 
s’a arătată în acâstă sesiune în tâtă urâciunea ei, 
să complectămă pomelniculu lucrăriloră dietei.

Afară de lucrările de mai susu și altele mai 
neînsemnate, dar grele pentru bugetă, sesiunea 

dietei trecute s’a distinsă prin suprimarea ulti
melor!! rămășițe de libertate, de care se mai bu
curau naționalitățile, nerămânândă decâtu umbră 
din ea, pentru ca în sesiunșa viitâre să dispară 
și acâsta.

Mai pâte fi vorbă de libertate națională, când 
baionetele ne oprescu a ne manifesta ca Români 
în celu mai nesupărătoră modă ? Mai pâte fi 
vorbă de libertatea cuvântului, când ți se în- 
tentâză procese pentru că ceri dreptate într’o 
adunare și arăți scăderile stăpânilor!!? Mai pâte 
fi vorbă de libertate de presă, când se desfiin- 
țâză juriile, care nu placă stăpâniloru ? Mai pâte 
fi vorba de libertate individuală, când în urma 
denunțărilor!! mișeJesci ți se calcă casa, fie în 
Năsăudu, Ciuchiciu sâu Racașdia ?>

Etă ce trebuia să mai conțină pomelniculu 
președintelui camerei, căci tâte acestea suntă ur
mările declarațiuniloru neîntemeiate ale d-lui Tisza 
făcute la Oradea Mare și în Cameră, și aprobate 
de aprâpe întregu corpulă „părințiloru patriei", 
chiar și de aceia cari se plângă a(ji, că d. Tisza 
a pornită statulă pe periculâsa cărare a reac- 
țiunei.

Tâte aceste fapte, împlinite și dovedite, nu facă 
însă să roșâscă fața d-lui Tisza și a celoru ejusdem 
farinae, când declară, că ,.libertate ca în Un
garia nu mai esistă nicăiri."

Acesta’! progresulă ce 
ântâiu a dietei ungurescl pe 
Câtă pentru noi amă ajunsă 
în Ungaria între libertate și 
nici o diferință.

l’a făcutu sesiunea 
tărâmulă libertății, 
la convicțiunea, că 

despotism!! nu este

CRONICA POLITICĂ.
Cestiunea succesiunii Braunschweigului 

este la ordinea dilei în Germania. Guvernnlă prusiană 
nu voiesce cu nici ună chipă, ca marele ducată Braun- 
schweig să cadă în mânile ducelui de Gumberland și a 
și făcută o propunere în acestă sensă, pe care a așter- 
nut’o consiliului federală. Motivulă pentru care guver- 
nulă prusiană a făcută acâstă propunere, este împreju
rarea, că ducele de Cumberland nu vrea să renunțe la 
succesiunea pe tronulă Hanoverei. ț)iarele liberale ger
mane aprobă unanimă propunerea d’a se eschide ducele 
de Gumberland dela succesiunea în Braunschweig. ,(Na- 
tional-Zeitung“ pledeză pentru transformarea Braunsch
weigului în provincia imperială. Foile conservatâre, 
care dealtmintrelea sunt susțiitorele legitimității, nu cu
teză nici ele să combată propunerea, ba foia liberală- 
conservatăre ,,Post“ îșl esprimă chiar bucuria pentru 
procederea guvernului prusiană. Singura foiă „Germania'1 
desaprobăză acâsta, făcândă următârea observațiune: „Se 
dice că e fericită acela, care are puterea în mână. Dar 
odată se pâte întâmpla și altfelă. Prusia este puternică, 
dar se pâte ca odată unulă mai puternică să caute a 
aduce la valâre aceleșl principii asupra ei."

*
In cabinetulă Gladstone s’au ivită neîn

țelegeri. «Birminghamer Post«, foia ministrului Cham- 
berlain, comunică că aceste neînțelegeri nu suntă provo
cate nici de cestiunea afgană nici de cea egiptână, ei 
de cestiunea irlandeză. Miniștrii Chamberlain și Dilke 
ceră, ca pentru Irlanda să se institue ună guvernământă 
locală, înlăturându-se măsurile escepționale. Singura con
cesiune, ce ar putâ-o face radicalii din cabinetă, ar fi, ca 
să se reînoiască numai pentru ună ană legea măsuriloră 
escepționale, dar să fie mai puțină aspră. In casă că 
Gladstone cu ai săi nu va face acestă concesiune, atunci 
este temă, că Chamberlain, Dilke, Shaw-Lefevre și pâte 
și alțl doi membri voră eși din cabinetă.

*

Corespondentulă lui »N. fr. Presse* comunică din 
Constantinopole, că lângă Dșuma, pe țărmulă stângă ală 
Strumei la granița macedonenă-bulgară, a fostă o cioc
nire între ună batalionă de trupe turcești și 
între o bandă de pretinși brigandi. Aceștia erau 
înarmați cu pușci sistemă nou și opuseră o resistență e- 
nergică, pănă ce fură luați la gână, perdândă 13 morți, 
mai mulți răniți și prisonieri. Turcii urmăriră pe fugari 
pănă la muntele Rodope, unde fură opriți de ună cor- 
donă militară bulgară sub comanda unui oficeră rusă, 
sub pretextă, că acolo ar fi granița între teritoriulă tur- 
cescă și ostrumelică. In cercurile politice se urmăresce 
cu mare atențiune acestă mișcare de brigandi politici, nu
trită de comitetele revoluționare din Rumelia ostică.

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

Volnicii și terori sări.
Ciuchiciu, 23 Maiu n. 1885.

Domnule Redactoră ! Pâte că vă veți fi săturată 
de atâtea reporturi, ce vă vină din tâte laturile țării pen
tru multele volnicii ce se întâmplă în țâra nâstră. Dar 
n’avemă ce face, trebue să le dămă la lumină bareml 
pe cele mai mari, căci de cele mărunte destule le tre- 
cemă cu vederea.

AstădI în 23 Maiu n. d. jude administrativă din 
Jamă, venindă în comuna Ciuchiciu, numai decâtă a dis
pusă a se călca casa d-lui neguțătoră Georgiu Nădă- 
șană jun. Pentru ce? nime nu scie, atâta scimă, că d. 
notară cercuală și judele comunală, asistați de doi gen- 
darml, au răscolită tâte scrisorile ce le avea amintitulă 
neguțătoră. Noi nu ne mirămă de aceea, că s’a călcată 
casa neguțătorului, pentru că călcările de case suntă 
acuma la ordinea (filei, ne mirămă însă de seriositatea, 
cu care s’a călcată, cu atâtă mai vârtosă, căci dânșii ca 
Români puteau să scie, că tânărulă neguțătoră Nădășană 
nu are pitulate lucruri de acelea, care ară pută periclita, 
esistința patriei, pre care o iubesce, ca și totă Românulă. 
Acești domni petrecură ună timpă aprâpe de două âre 
căutândă încâce și încolo, pănă ce d-lui jude administra
tivă i-șe făcu milă de dânșii și i-a rechemată. Dar nu 
s’au dusă cu mâna gâlă, fiindcă totă au aflată ceva: 
«Istoria revoluțiunei lui Horia< edată de Nicolae Densu- 
șană, pre care mi se pare că d. jude administrativă a 
pus’o în lanță sâu celă puțină a încarcerat’o.

Subscrisulă de ună timpă urmărescă cu ore-care 
atențiune cursulă trebiloră comunale și aflu, că acâstă 
călcare de casă nu a avută altă motivă, decâtă o simplă 
Intimidare, pentru ca amintitulă neguțătoră are o trecere 
însemnată Ia poporă și totă cam sub conducerea lui se 
mișcă opiniunea publică în comună și pentru că acâsta 
nu e tocmai după voia celoră dela putere, prin aseme
nea apucături intenționâză a-i slăbi popularitatea, dară, 
să înșală rău, pentru că în ce măsură îlă teroriseză, în 
aceea măsură îi cresce vatfa la poporă. D. jude admi
nistrativă, mi-se pare, că în astă privință a fostă sedusă, 
și nici nu putemă presupune, că d-sa ar fi făcută acestă 
pasă de sine, cu atâtă mai vârtosă, că la o altă oca- 
siune cu presența sa a contribuită multă, că nisce con
troverse bisericescl s’au resolvată așa cum au trebuită. 
Altcum și de astă dată s’a adeverită în totă deplinătatea 
sa proverbulă: .Parturiunt. montesl*

Când scriu aceste rânduri tânărulă neguțătoră din 
Racașdia Ioană Pentra aduce soirea, că și casa dânsului 
a fostă călcată totă astăcfl. Ioanil Vulcanii sen., 

parochă și prot. emerită.
-------o-------

SOIRILE PILEI.
Regimentulă română ardelână de infanteria Nr. 31 

Mecklenburg-Strelitz, care în timpulă de față se află în 
Viena și care la 1809 a luată parte la lupta dela As- 
pern, ’și-a serbată la 22 Maiu aniversarea acelei gloriâse 
(file. Regimentulă în mare ținută s’a dusă de diminâță 
la Aspern, unde s’a făcută servițiu divină, âr colonelulă 
Heillinger a adresată o vorbire regimentului.

—0—
Ministrulă de comunicațiune a interzisă intrarea în 

țările corânei unguresc! (fiarului «Rășinarulă» ee apare 
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în Bucureșcl, care e identicii — dice ministrulă — cu 
«Uuitatea Națională» deja oprită.

—o—
Emigrațiunea continuă în comitatulă Wieselburg, 

în Ungaria. In timpă forte scurtă au trecută la Ame
rica 118 persone.

—0— .
Casina națională din Pesta a trimisă societății de 

maghiarisare din Clușiu 1000 fl., 6r baronulă Ludovic 
Iosika sen., baronesa Iosefina Iosika, baronii Samuil, Lu
dovic și Gabriel Iosika câte 100 fl.

—0—
Societatea tineriloră comercianți români din locă 

’și-a ținută maialulă Duminecă, după cum îlă anunțase, 
în Ștejerișă. Timpulă posomorâtă n’a fostă nicî o pie- 
decă, pentru ca pefrecerea să fie câtă se p6te de veselă 
și animată. A participată multă lume, fiindă represen- 
tată în frumosă numără și corpulă oficerescă. Intre no
tabilitățile orașului amă observată pe domnulă coman- 
dantă de brigadă, d-nulă căpitană ală orașului, d-nulă 
procuroră. ș. a. Tinerii comercianți au primită pe toți 
cu deosebită amabilitate. Loculă de danțată a tostă fru
mosă decorată veselia a urmată neîntreruptă până laîn- 
tărcere.

—0—
Profesorală dela universitatea din Clușiu Dr. Desi- 

der Farnos a propusă să se ridice pe câmpulă de luptă 
dela Sighișora, unde se bănuesce că a cădută Petdfi, ună 
monumentă de graniță. Pe de altă parte Dr. Aurel To- 
rok va face săpături, ca să adune osămintele honvecjiloră 
căduți acolo.

—0—
Părechea regală română a plecată la Sinmaringen. 

Se scie că prințulă Anton de Hohenzollern, părintele Re
gelui, e greu bolnavă.

—0—
Ni se scrie din Brăila, că cu ocasiunea serbărei 

de 3/15 Maiu clubulă societății »Carpaț.ii« a votată 100 
lei din fondulă său, er d. P. Boncotescu a dată aseme
nea 100 lei pentru ajutorarea studențiloră din Clușiu, 
cărora li s’au detrasă bursele.

—0—
In săptămâna trecută s’a dărimată în Mezăheyes 

ună edificiu ce se construia, îmormântândă sub dărîmă- 
turile sale numeroși lucrători. Trei din ei muriră la 
momentă, mulți sunt greu răniți.

—0—
După manevrele din anulă acesta, batalionulă 28 

de vânători din Sibiu va pleca la Făgărașă ca garnisănă 
a acestui orașă, er batalionulă din regimentulă 82 de in
fanteria, ce staționeză în Orlată, va veni în Sibiu, unde 
va și rămână.

—0—
In Cracovia s’a publicată la 20 Maiu ună apelă că- 

tră toți Slavii, ca să contribue la ridicarea unui monu
mentă în Velehrad în amintirea serbărei lui Cirilă și Me- 
todiu. Monumentulă se va aședa pe pămentă adusă din 
t6te țările slave.

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

Corespondență din Bucovina.
Cernăuți, Maiu 1885.

Multă timpă a trecută și nimene nu’șî aduce a- 
minte de Românii din Bucovina. In nrmă trecu timpulă 
de letargiă și adi, de iai diarele românesc! din Ardălă 
în mâni vei, găsi din când în când câte ceva. Câțiva 
tineri, nobili în sentimente și aspirațiuni vreu să stergă 
rugina cea veche și, luând condeiulă în mână dau câte 
ceva la lumină, voindă astfelă a combate răulă.

Dacă voiesci ca într’o țâră să fie bine, trebue 
mai întâiu — să fiă o reacțiune — și acăstă reacțiune 
se află deja la noi, grațiă acestoră tineri, pe cari îi aș
teptă însă o aspră recompensă, țtică așa, căci articu- 
lele publicate în urmă în „Gazeta Transilvaniei11 au dată 
multă de lucru celoră cu musca pe căciulă de-a afla 
cine-i autorulă său autorii aceloră articule. Preoțimea 
s’a jurată, că de-1 va afla și va fi din păcate din ceta 
loră să-lă dea de viu fără cruce, fără carte, în ghiarăle 
lui Scaraoțchi, ăr’ de voră fi civili vor mucezi, rotțăn- 
du’șî cățele fără de a căpăla un adjutum. Sărmanii 
autori ce-i așteptă, dacă nu sciu a’și pune frâu limbuței 
loră. fir’ ei nu voiescă să ție contă, ci rîdă de jură
mintele loră și se îmbărbăteză a combate relele și pe 
viitoră, — căci nu se opună legii, ci nepotismului și 
protecțiunei.

Ca se vă spună despre derulă nostru, care prin 
purtarea lui popa D... a devenită proverbială — voiescă 
de-o cam dată să reproducă liberă cuvintele unui duș
mană de mărte ală Româniloră de aici, care scrie în 
„Bukowinaer Rundschau11: din 14 Maiu cam urmatărele: 
„O preotăsă deveni prin meșteșugu în posesiunea unei 
păreche de cisme galbene, pe cari le cumpărase Don 
juanulă soță, să le dea ca recompensă dulcineii sale pen
tru sărutări amorose și tainice.11 fică ce scriu străinii 
de noi, fiindcă nu ne scimă țină la înălțimea nostră. 
Părintele D...., altfelă omti voinică și puternică în ale 
sale încă de când era băetă și se juca cu dovlecii, (bos
tanii) căpăta ca pedepsă Bosancii, unde adi poporulă se 
revăltă și nu mai voiesce să scie nici de popa, der nici 
de D-deu.

Părintele Z.... însă, deărece demnitatea de consilier 
este, slavă D-lui, grasă, ba încă prea, căci venalitatea 
și-a aflată omulă în d-sa, dreptă argumentă sunt 300 de 
fior, puși în plică dați de G.... ca să-i dea o parochiă. 
D-sa îi promite, der deărece părintele T... da 400, acesta 
o căpătă — ăr celălaltă rămâne buzată. Trece ună 
timpă și păr. G. competăză pentru Costescl, consilierul^ 
Z... se opune cu totă puterea, și scițl de ce? pentru că 
n’a primită încă vr’o 300 fl.

Banii și protecția îți dau parochii după placă, ăr 
sciința îți aduce numai rîsă. De aceia nici nu-i mirare, 
dacă cei mai mulți din preoții noștri nu se ocupă seri- 
osă cn studiulă încă din institută.' Se afurisescă că’n 
viața loră nu voră mai prinde o carte în mână, dreptă 
probă este că pentru conferințele pastorale de dau 2—4 
elaborate cari se ceră, ceialalțî, nemuri cu protopopii) 
cer scusă pentru că sunt ocupați — cu ce? dacă mi-e 
permisă a întreua. Cu . . . răspundă ei, eu nu scriu 
subiectivă.

Am avută ocasiune a vede fabrica de teme și 
predice a preoțimei din Bucovina, care-i în seminarulă 
clericală. Tinerii din anulă ală IV, ca unii, cari învață 
Omeletica, se deprindă în traducerea prediceloră după cele 
nemțescl, ăr preoții bătrâni se fălescă c’ar fi producte 
ale d-loră.

Nu ar fi bine ca d-nii protopopi să se recruteze 
din cei mai cu carte, ăr nu din cei cu protecția? Avem 
vacante tocmai câteva posturi de protopopi, ăr misterulă 
cum voră fi ocupate este ascunsă în sînulă protecțiunii 
și pote și ală simoniei. Să așteptămă puțină și vomă 
vedă.

Așă avă încă multe a vă spune, pe cari însă le 
stingă, căci am de gândă să le tipărescă îrțfr’o broșură 
separată și să le împartă grătuită acelora, cari ar dori 
să scie, ce să petrece pe la noi; pănă atunci însă „vi- 
deant consules.11

,.Ilu scițl. “

O rectificare.
Cernatulă Săceleloră, 14 Maiu 1885.

Domnule Redactoră! In «Kolozsvâri Kozlony» Nr. 
111 a apărută o corespondință din Săcele, că Românii 
de aici ară fi luată parte cu grămada la piesele teatrale 
jucate de artistulă maghiară Kovacs Gyula, bătendu-se 
după locuri și că în urmă «acești 6menl» (Românii) l’ară 
fi așteptată pănă la 2 ore din năpte în ambitulă hotelu
lui Paonnia, unde eu l’așă fi întâmpinată cu vorbiri 
clasice și toaste între păhare ridicându-lă la demnitatea 
de «rege» etc.

In adevără la teatru, atunci precând se producea 
d. Kovacs, au participată și vre-o 8 Români dintre inte- 
ligință; dar nu s’a prea îmbulzită nimenea după locuri, 
căci în sala hotelului Internațională mai era încă destulă 
spațiu de ocupată.

Afirmarea corespondentului, că amă fi așteptată 
pănă la 2 ore nâpiea sub gangulă hotelului Panonia ca 
se vedemă fața și ochii d lui Kovacs, este o simplă scor
nitură și asigură pe invențiosulă corespondentă, că încă 
pănă astădi nu s’a născută Maghiarulă acela valorosă, 
pre care eu său altă Română de aici să ne vedemă ne
cesitați a-lă aștepta în astfelă de modă dejositoră pentru 
noi.

După teatru eu m’am întâlnită la Panonia cu men
ționatul artistă Kovacs și făcându-i cunoscința prin reco
mandare, amă avută între noi vorbiri de conveniență.

Domnulă corespondentă maghiară din Săcele, că
ruia, după cum se vede, îi place a mistifică adevărulă în 
interesulă și vada propriă maghiară, să fiă bună pre 
viiloră a scrie în tjiare astfelă de fantasmagorii și înven- 
țiunl ridicule și dejositore despre ai săi.

G. Urdea, preotă.

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

Trăsuri din vieța lui Victorii Hugo.
Despre nemuritorulă poetă franceză circuleză în 

publiculă parisiană puține anecdote. Unele din acestea 
le vomă aminti aci. Victoră Hugo era cunoscută de ună 
mare teistă și se ținea forte multă la idea sa personală 
despre Dumnezeu. Convingerea religiăsă a poetului ade
seori făcea pe amicii săi intimi să-lă năcâjescă. într’o 
seră întră agentulă de teatru, ateistulă Schoelcher, în sa- 
lonulă poetului, udată cu totulă de plăiă, și scuturându-se 
dise:.»Dâcă ar fi esistată Dumnezeu, ar fi concesă elă, 
ca să fiu așa de udată?1 La acesta răspuuse Victoră 
Hugo: «Dâcă Dumnedeu n’ar fi esistată, ai fi putută 
atunci găsi aci ună focă așa de frumosă?» — Pănă în 
anulă 1878 locuia poetulă în catulă ală treilea ală unei 
case din Rue de Clichy. Văduva fiului său celui mai bă
trână, care sa mărită mai târdiu după cunoscutulă dia- 
rislă parisiană și deputată M Lokroy, locuia dimpreună 
cu soțulă ei și cu cei 2 copii din căsătoria primă, rânu- 
miții nepoți ai poetului, Jeanne și Georges, în aceiași 
casă și se mută cu poetulă în anulă 1879 în «Avenue 
Victoră Hugo» (odiniâră Avenue d’Eylau.) Aci locuia 
Victoră Hugo într’ună mică hotelă, ce aparținea princesei 
de Lusignan. Elă voi nu de multă să cumpere acestă 
hotelă, totuși prețulă de 700,000 de franci îi era prâ 
mare. — «Cum, dise elă princesei. pentru o casă mică 
ceri D-ta 700,000 de franci?» — «Scusați, D-le Hugo, 
răspunse isteța damă aristocratică, mica casă, între frați 
este vrednică de acestă preță, este o casă istorică. Nu 
uitați, că casa acesta a gustată fericirea de a fi locuită 
mai mulți ani de Victoră Hugo!c

Cu totă complimentulă grațiosă, nu se îndură poe

FOILETON U.

Poporațiunea română și recensementulu poporațiunei 
dela începutulu anului 1881.

b) Românii suntă în maioritate relativă în ur- 
mătdrele două comitate:
1. Timișă, 396,045 loc., între cari 154,557=39 02% R.
2. Brașovă, 83.929 « » » 30,364=36'18 » ,

Aceste comitate împreună au ună teritoriu de 8,932 
Km. Q cu 479,974 locuitori, între cari 184,915=38’52% 
suntă Români. Adevărată, că aceste doue comitate nu 
stau în legătură directă unele cu altele, dar fiindcă între 
ele esistă comitatele: Făgărașă, Sibiiu, Uniădâra și Ca- 
rașă-Severină cu maioritate absolută română, totuși stau 
în legătură directă cu teritoriulă marelui contingență ro- 
mânescă.

c) Românii suntă în minoritate considerabilă între 
44—26% în următorele comitate:
1. Bihoră, 446,777 1., între cari 192,843=43'16% R.

Aceste cinci comitate, cari au ună teritoru de 35,205

2. Târn. mare, 132,454 « » » 53,341=40'27 « „
3. Mur.-Turda, 158,999 » « » 55,724=35'04 » >
4. Satu-mare, 293,092 » » » 102,130=34 85 » »
5. Marmația, 227,436 » « » 58,925=25'91 « »

Km. Q cu 1.258,758 locuitori, între cari celă puțină 
462,957=36.79% suntă Români, — asemenea nu stau 
tote în legătură directă unele cu altele, dar în totalitate 
și aceste își au legătura loră directă cu contingentulă 
celă mare românescă ală celorlalte comitate susă numite.

d) Românii sunt în minoritate în următărele 
șepte comitate, și anume:
1. Torontală, 530,988 loc. între cari 81,729=15.39% Rom.
2. Ugocea, 65,377 » » 8,419=12.88 , »
3. Trei-sc., 125,277 » » 16,015=12.78 « »
4. Giucă, 110.940 « » 13,337=12.02 » >
5. Cianadă, 109,011 » » 11,682=10.72 » ,
6. Odorheiu, 105,520 » » 3,217= 3.05 „ »
7. Bichișiu, 229,757 » « 5,613= 2.45 » „

Aceste comitate cu ună teritoriu de 27,529.18 Km. 
T] în estensiune și cu 1.276.870 locuitori, între cari 
sunt peste totă celă puțină 140,006=10.97% Români,— 
se apropiă de linia de demarcațiune a contigentului ro
mânescă, cu care și aceste își au lagătura loră directă, 
geografică și naturală.

Apoi în specială, ceea ce se ține de cele 15 co
mitate transilvănene de âstădi, aceste au ună teri
toriu de circa 56,000 Km. QJ cu 2.084,048 locuitori, 
între cari Românii sunt representațl cu celă puțină 
1.184,883=56.86% maioritate absolută; — dar 

;decă peste totă luămă împreună și întregulă com

plexă geografică ală celofă 26 comitate susă 
specificate, atunci pe întregulă teritoriu ală acestora de 
circa 127,000 Km. Q, între 5.238,878 locuitori, Româ
nii suntă representațl cu cifra minimală de 2.398,138= 
45.78% maioritate relativă destulă de însemnată, 
mai cu sâmă decă luămă în considerare, că totă pe a- 
cestă teritoriu elementulă maghiară este representată nu
mai cu cifra maximală de abia 1.578,257=30.12%, și 
care elementă în tendințele sale de amalgamisare mai 
este încă contrabalanțată prin 653,760=12.480/° Ger
mani și prin 608,723=11.62% poporațiune de alte 
limbi, nu străine — cum <|ică oficioșii —, ci indigene, 
sâu patriotice.

Teritorulă acestoră 26 comitate este așa dar acelă 
teritoriu în statulă ungară, pe care Românii, ca cei mai 
numeroși, au sâ’șl desvolte forțele loră pe t<5te terenu
rile vieții omenescl, sâ-și elupte drepturile, cari li se cu- 
vină în ună stată civilisată și să dea peptă cu tâte ten
dințele de desnaționalisare, cari în dilele ndstre începă 
a’și ridica capuiă în modă atâtă de amenințătoră.

Afară de acestă teritoriu — firesee totă după da
tele oficiâse și după starea poporațiunei dela finea anu
lui 1880 — s’au aflată fdrte puțini Români, și anume: 
în 11 comitate din stânga Dunărei 282=0.02%, în 11 
comitate din dreptă Dunărei 1183=0.05%, în 5 comi
tate dintre Dunăre și Tisa 1381=0.06%. în 8 comitate
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tulă dea acelă preță înfricoșată; de aceea își procură 
elă în anulă trecută ună locă învecinată, pe care voia 
să <|idăscă o casă corăspundătâre trebuințelor^ sale. Mor- 
tea însS i-a zădărnicită planulă. Intre amicii cei mai 
intimi ai săi se afla și d-na Tola Dorian, o damă mă
runțică și cu pără albă, care se numără între adorato- 
rele cele mai înfocate ale poetului. In hotelulă Victoră 
Hugo se țineu adeseori mici prânzuri intime, la cari luau 
parte amicii poetului Monselet, Vacquerie, secretarulă 
lui Victoră Hngo, M. Richard Lesclinde și alții mulți. 
După prâncjă, în timpulă căruia îi plăcea poetului a-șl 
espune mai bine amintirile sale și a conduce conversa- 
țiunea prin idei nimerite și pline de spirită, trebuiau os- 
peții să se retragă în apartamentele lui Locroy, deârece 
în locuința poetului era oprită fumarea. Dupăce ospeții 
fumau, veniau ărăși în salonă, unde găsău pe poetă în
conjurată de ună cercă de ospețl lângă colțulă căminului, 
pe care elă îlă numia ,le bastion« (metereză). Pe când 
vorbiau ei odată, câte vrute și nevrute, dise elă: ,După 
mârtea mea se voră găsi dulapurile și lădile mele, cărți 
și bijuterii de o valore neprețuită. Totă asemenea și 
mii de scrisori nedeschise, căci încă de mulți ani 
nu mai cetescă scrisorile ce le primescă. Totă atâtă de 
puțină deschidă eu pachetele cu daruri și lucruri de 
artă, cari mi să trimetă. Luați apoi în vedere massa, 
mulțimea nespusă de stofe, de mobile, arme și curiosități 
de totă felulă, cari le-amă strînsă în timpulă călătoriei 
mele, dar niciodată nu le-amă despachetată: 
atunci vă puteți face ideă, ce spațiu cuprindă magazi
nele mele.< f

Sentințele sale pronunțate în cercuri infime asupra 
aparițiuniloră literare se deosebiau, ca totă ce Victoră 
Hugo a disă și a scrisă, prin o scurțime precisă. Se 
vorbiau odată de Theophile Gauthier. Dupăce cei pre- 
sențl își daseră părerile asupra acestui poetă. luă cuven- 
tulă Victoră Hugo: ,Elă a posedată unulă dintre cele 
mai mari spirite, una dintre cele mai mari inimi?1 Hugo 
între altele <}icea despre Emile Augier: S’a întorsă omulă, 
mi-a declarată în alta <j> la academiă, că s’a înșelată 
timpă de 20 de ani. Elă este ună omă încântătorii cu 
mare spirită și cu mare coeur, și eu îlă iubescă.» — 
Emile Zcla nu se putea bucura de favorulă lui Victoră 
Hugo. Romanticulă nu iubia pe naturalistulă din cause 
ușoră de pricepută. Cu tote acestea spunea de elă: 
«Acesta este ună tenără bine însestrată, der trebuia să 
cităscă pe Aeschyle.< De lules Simon se esprimă elă 
odată astfelă: «Caracterulă său nu ajunge la talentulă 
său; dăr a adusă lucrului bună bune servitii.»

Victoră Hugo lucra mai multe 6re pe di și tim 
pulă rămasă îlă sacrifica nepoțiloră săi, cu cari făcea 
preumblări și escursiuni. Mai adeseori însă făcea sin
gură escursiunile, de obiceiu pe imperiala dela omnibuse. 
In t6te părțile își făcea observările și descoperirile sale, 
totuși prefera părțile vechi ale orașului celoră nouă și 
pe săraci celoră bogați. Când făcea escursiunile acestea 
nu-i plăcea se fiă recunoscută, dăr acesta se întempla în 
cele mai multe cașuri, îlă salutau cu umilință și atunci 
Victoră Hugo răspundea cu o strângere de mână în drăpta 
și în stânga. Era fârte vânjosă. Intr’o di de ărnă fri- 
gurosă, când era încă tenără, veni d-na Dorian să-lă ia 
la preumblare într’o trăsură deschisă; poetulă se urcă 
în trăsură îmbrăcată fundă numai cu o jachetă (rocă) 
>Și paltonulă d-tale?< întrebă dama. «Ah, paltonulă 
meu!' răspunse poetulă. «Eu nu amă paltonă, n’amă 
avută nici odată, d-ta scii că eu atâtă vara câtă și iarna 
umblu cu același costumă: Paltonulă meu este junețe 
mea.c 

*) Pentru cele cuprinse sub acestă rubrică redacțiunea nu 
este responsabilă.

din drăpta Tisei 258=0.02%; în 2 comitate din stânga 
Tisei: Hoidu 58=0.03%, Sobolciu 1735=0.81°/0, în 
granița croată 1138=0.16%, în Croația 906=0.08% și 
în Fiume 6=0.03% din. poporațiunea de acolo, — la 
ol altă: 6947 Români. Este de notată aici, că numai 
trei comitate suntă, între cele 63 comitate transilvă
nene, bănățene și ungurene cu ună teritoriu de 279.749,68 
Km. □, în cari nu s’ar fi aflată sufletă de română, și 
anume: în Arva și Lipto, unde Slovacii cu 96 28, resp. 
93.67%, și în Vesprem, unde Maghiarii cu 82.36%, 
sunt în maioritate absolută. Așa dar în 34 comitate 
d’ale Ungariei se află fârte puțini Români. La începutulă 
anului 1881 poporaținneapresentă a întregului stată ungar, 
împreună cu Fiume și Croația, s’a urcată la cifra de 
15.642,102 poporațiune civilă și 97,157 miliția activă.

Din poporațiunea civilă presentă, computândă pro- 
porțiunală și copii mici, cari n’au sciută vorbi, Maghia
rii au avută 41.21%=6.445,487, Slavii (Slovaci, Șerbi 
și Croați) 27%, după cari apoi urmăză Românii cu 
15.38%=2 405,085, unde sunt socotiți și cei 6947, cari 
au căzută afară de linia de demarcațiune a marelui 
contigentă românescă din cele 26 comitate. Și acum, 
dăcă vomă mai adaoge îneă 14,945, ceea ce proporțiu- 
nală ni se cuvine din miliția activă, suma tuturoră 
Româniloră, din țerile corânei ungare, la începutulă 
anului 1881 ar fi fostă: 2.420,030, așa dar nici chiar 2% mii.

Se scula cam de diminăță, der nu la o oră hotă- 
rîtă, ci când se deștepta. îndată ce se îmbrăca, se a- 
puca de ceiea diarele, și încă ună numără însemnată; 
foia sa de predilecțiune era «Rappel.»

Victor Hugo mânca multă și bine, fără de a fi toc 
mai gourmand. Mergea la senată, ală cărui membru 
era, și academia francesă îlă vedea regulată, când în or- 
dinălă de dH se afla pusă 0 nouă alegere. După ce lua 
dejunulă se retrăgea în cabinetulă său de lucru, care 
conține lucruri forte interesante. Dintre tâte însă celă 
mai interesantă lucru, ce-lă posede casa și care se află 
în odaia de durmită, este dulapulă de feră așetjafti în 
părete, în care se află diferite manuscripte răspândite, 
pe cari le-a scrisă poetulă în decursulă vieții sale; Vic
toră Hugo le-a lăsată în testamentulă său bibliotecei na
ționale.

In relațiunile private se deosebea poetulă prin mo
destia înfățișării sale și prin o veseliă naturală. Pe am
bii săi nepoți îi iubea poetulă preste măsură. In «L’art 
d’ătre grand-păre,« și și în alte părți în opurile sale mai 
nouă se arată slăbiciunea acesta, care o simția poetulă 
în o așa mare măsură. II plăcea să se joce cu ei și 
deja în anulă acesta a funcționată ca moșulă balului de 
copii, dată în opera cea mare din Parisă. Aceea ce a 
scrisă elă despre lumea copiiloră, în ce privesce frum- 
sețea, n’are păreche în literatura tuturoră poporeloră. 
Idea familiară se desvoltase în elă fârte tare, cu tâte că 
scia, la ce nenorociri este espusă bărbalulă în relațiunile 
sale familiare. Soția sa iubită, care scrisese deja o 
carte în 2 tomuri despre elă («Victor Hugo, raconte 
par un temoin de sa vie«), își permitea libertate cam 
mare față cu Saint-Veuve, renumitulă critică, unica sa 
fiică s’a înecată și ambii săi copii muriră, tocmai când 
ajunseră versta de 30 de ani, de oftică. Cu tâte aceste 
catastrofe multiple rămase inima sa neposomorîtă, spiri- 
tulă său activă și trupulă său nevătămată, pănă când 
boia îlă aruncă pe patulă de mârte.

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

Voci din publicil*).
După-ce pră sciută este, că ună membru din cor- 

pulă junimei comerciale după 2—3 păhare de vină ma
nifestă nisce maniere necalificabile, de aceea nu numai că 
e de dorită, ci este chiar o neccesitate imperativă, 
ca ceilalți membri pe ună astfelă de individă, care are 
purtare atâtă de scandalosă, ca cum o arată acelă âre- 
eare june nu numai cu ocasiunea maialului comercianți- 
loră din anulă acesta, ci și din alțl ani, său să’lă pună 
pentru diua aceea sub asuspiciele unei siguranțe corăs- 
punejătore său să’lă pro vadă cu ună felă de aparată. pe 
care l’amă pută numi — botniță. N.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.<)

Petersburg, 27 Maiu. — Aprâpe de Ros- 
tov a deraliatu. trenulii de călători. S’au neno
roci tu 20 de călători și au murită 3 funcționari 
dela calea ferată.

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

DIVERSE.
Unu esamenu. — Intre' maturisanții unui gimnasiu 

din Pesta domnia de vre-o câteva dile o mare neliniște. 

In cele mai susă dise amă arătată motivele și cău
șele pentru cari nu ne puternă încrede în esactitătea a- 
cestoră cifre, dar mai este îneă o împregiurare, la care 
avemă să mai refleclămă, și janume: poporațiunea Un
gariei propriu disă Împreună cu Transilvania, în decur
sulă deceniului trecută 1870—1880, în generală abia a 
crescută cu 1'23%=167,377, pre când crescerea elemen
tului maghiară este calculată cu 4 45%=272,750, ăr 
Românii în locă de a cresce și ei cu ceva, său celă pu
țină în locă de a rămână staționari, ar fi scădută eu 
7.94%=207,245, ceeace dăcă ar fi adevărată și s’ar 
continua și în realitate totă așa, cum au făcută oficioșii 
calcululă pe hârtiă, atunci ne-amă pută număra anii; 
pentru că atunci în decursă de celă multă 126 de ani, 
adecă până în anulă Domnului 2006 ar trebui să ne 
stingemă cu toții de pre teritoriulă statului ungară. Ade
vărată, că cholera din văra anului 1873, — din causa 
condițiunilor sanitare atâtă de primitive ale poporului 
nostru, căruia statală îi impune mai multe greutăți, de 
câtă câte favoruri îi întinde — în proporțiune va fl se
cerată mai multe vieți românesci decâtă maghiare, dăcă 
vomă considera d. e. că că locuitorii din Abrudă ară fi 
scăzută cu 1260=30'51%, ăr cei din Brețeu cu 1436= 
3213%, dar totnșl o scădere atâtă de mare, numai din 
neesactitatea compunerei dateloră ni-o puternă esplica1 
mai multă. Apoi de altă parte, decă luămă în conside-

Esamenele scripturistice de maturitate erau aprâpe și 
candidații sciau fârte bine, că acum erau avisați fiecare 
la cunoscințele ce și le câștigase. Pentru de a pute ajută 
acestui rău câtă le sta în putere și de a îndreptă puțină 
sârtea capriciâsă, într’o adunare generală conchemată 
spre acestă scopă se sfătuiră asupra modalitățiloră mai 
însemnate pentru finirea acțiunii. Tinerii domni părură 
fârte mulțumiți cu resultatulă finală. Ora friguriloră esa- 
menului se apropia. Dupăce directorulă le comunică for
mele obicinuite, în cari îi făcea atenți să se ferăscă d-e 
orice schimbă de păreri între denșii, Ii s’a dată de co- 
mitetulă de supraveghere ca temă de lucrată ună pasa
giu greu din Tacit. 32 de condeie lunecau suspinândă pe 
hârtiă. Profesorulă supraveghiatoră trebui să-și încor
deze atențiunea asupra unui tenără candidată, care ședea 
retrasă în băncile din urmă, și care înainte cu câteva 
(jfile era slabă ca o scrumbiă, ăr acum peste nâpte luase 
nisce dimensiuni fârte mari. Fiindă lucrulă acesta fârte 
bălătoră la ochi celui care supraveghia, cu atâtă mai 
multă trebuia elă să pue mai mare pondă pe prepusulă 
său, că studentulă și ar fi luată refugiulă la o înșelătoriă, 
cu câtă acesta de câte ori profesorulă își arunca pri
virea la elă, ca pătrunsă de ună curentă electrică, se 
strîngea totă mai multă. Pedelulă, care sta la ușă. a 
fostă însărcinată, ca să cheme pe directorulă și în pre- 
sența acestuia să statorescă ună esemplu. Directorulă 
veni, și chemă profesorulă pe sermanulă inculpată 
pe care încă de mai înainte avea năcază. Și acum în
cepu cercetarea. Sermanulă păcătosă, care din crescetă 
pănă’n tălpi înota în nădușălă, fu provocată, ca să dea 
afară contra-banda de clasici, și în casă contrară se va 
păși la visitarea trupului și înculpatulă va trebui se îndure 
cea mai grea pedepsă. Tremurândă negă elă că ar 
ave ajutoră la elă și din causa acăsta trebuiră să-lă 
desbrace. Gerberulă scâlei — pedelulă — păși înainte, ca 
să-și facă datoria. Mai ânteiu descheiă nasturii dela 
haină și visitâ busunarele laterale. ,2 batiste,« anunță 
elfi cu supunere. Haina se așeijă josă, a doua haină 
ese la ivălă; de cărți și de astfelă de contra-bande nici 
o urmă. Apăru după aceea la lumina dălei în ordinea 
următâre: 2 giletce, o haină vătală grâsă și o flanelă de 
ale Dr. Jăger. Mai departe nu era nimică. In timpulă 
acestei manipulațiunî, care răpise atâta timpă, colegii cei
lalți au manipulată — se înțelege în sensulă loră. La 
momentă se întocmi ună birou de corespondențe, hârtii 
scrise mergeau din mână în mână și nici pe Iiberatorulă 
generală, care își jucase rolulă său ca artistă în îmbră
căminte fârte bine, nu-lă uitară recunoscătorii colegi. Ca 
gratillcațiune îi trămiseră în caetă o mică «carte poștală 
cum se facă lucrările latine bune.» Profesorului însă, 
care se înșelase atâtă de amară în speranțele sale, îi 
răspunse șirelulă nostru la întrebarea acestuia, de ce s’a 
încărcată cu atâtea haine, că timpulă era cam rece și 
în lipsa unui pardesiu și-a ajutată în modulă acesta, 
pentru ca să fiă ferită de răcălă.

Abonamente la „Gazeta Transil
vaniei* se potu face la 1 și la 15 
ale fie-cărei luni.

Administr. „G-az. Trans“
Editară: laeobă Mureșianu.

Redactară rissponsabilă : Dr. AiwI Huresiaav

rare, că din datele dela finea anului 1869, cum s’a cal
culată numărulă naționalitățiloră, și că câtă de neesactă 
este composițiunea dateloră dela începutulă anului 1881, 
atunci trebue să (Jicemă, că ne lipsesce chiar și basa 
matematică sigură pentru o astfelă de deducțiune de așa 
mare însemnătate; pentru că precum n’amă putută sci, 
câți amă fostă la finea anului 1869, când numărarea nu 
s’a făcută și după naționalitate, — totă atât de puțină 
puternă sci, câți amă fostă la finea anului 1881, când 
în numărare au intrată alte neesactități. Noi credemă 
însă, că vomă purcede cu multă mai corectă, dăcă acele 
sute de mii de scădere le vomă scrie pe contnlă ele
mentului maghiară, așa încâtă astădl numărulă Români- 
loră din regatulă ungară să-lă puternă calcula cu celă 
puțină 2'8—2 9, dăcă nu chiară cu 3 miliâne, cum 
este convingerea nâstră generală.

Aici trebue să accentuăuiă, că consistoriele nâstre, 
dăcă ară publica din când în când date esacte despre 
toți supușii loră sufletesc!, ne-ară face ună servițiu fârte 
bună pre acestă terenă ală statisticei, care la noi — du
rere — este atâtă de puțină cultivată și atâtă de plină 
de neesactități; dar repetămă, că datele să fiă complete, 
pentru că d. e. ceea ce aflămă dela metropolia nostră 
gr. or. ară fi fostă numai 1.501,813, complectă nu se 
pâte numi. Altcum și dela viitârea numărare încă pu- 
temă aștepta descoperiri nouă. (Va urma).



Nr. 108.
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Oursuîu la bursa de Viena
din 26 Maiu st, n. 1385.

Rentă de aurii 4°/0 ■ • • 97.25
Rentă de hârtiă 5°/0 , . 92.30 
împrumutul^ căiloră ferate 

ungare....................... 146 40
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.10

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 122 75

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii 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........................ 96 75
Imprumutulă cu premiu

ung................................. 115.70
Rosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 117.70 
Renta de hărtiă austriacă 82.30 
Renta de arg. austr. . . 82.75
Renta de aurii austr. . . 108 10 
Losurile din 1860 . . . 138.80
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  857.—
Act. băncel de credită ung. 284.75
Act. băncel de credită austr. 285.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.86
Napoleon-d’ori................ 9.88V2
Mărci 100 împ. germ. . . 61. 5 
Londra 10 Livres sterlinge 124.80

GAZETA TRANSILVANIEI

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 11 Maiu st., v. 188.5.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . . — 89>/a
Renta rom. amort.. (5%) . . — 921/*

> convert. (6°/0) • > — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — 31
Credit fonc. rural (7°/0) . . — 1027

» » » ț5°/o) — 85Va
> » urban (7%) . . — 98’/4

, (6«/0) • • — —
» > > (5°/o) • • — 83’/a

Banca națională a României — —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 275^3 —

< » » Națională . . 225 —
Aură 11.25°/0 —
Bancnote austriace contraaură — —

1885.

Cursulu pieței Brașov»
diD 11 Maiu st. v. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8 90 Vend. 8.92
Argint românesc .... . . > 8.80 • 8.85
Napoleon-d’ori................. . . » 9.86 » 9.87
Lire turcescl..................... . . > 11.10 « 11.15
Imperiali......................... . . > 10.10 * 10.12
Galbeni............................. . . > 5.80 » 5.84
Scrisurile fonc. »Albina* . . > 100.50 • 101.—
Ruble Rusesc!...................... . » 124.— , 125.—
Discontulă > . . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potti cumpSra în tutunge
ria lui I. Cîross.

Anunțămu acelor!! onorați cetitori, cari voru binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo,

că avemii încă în reservă numeri dela începutul!! anului 1885 prin urmare potu să aibă colecțiunea completă.

Administrațiunea „Gazetei Transiivaniei?

„Albina“ Institutu de credită și de economii, în Sibiiu.

Publicatiune!
în sensului art. de lege XXXVI din anulu 1876 § 29.

1. Suma scris'uriloru fondare puse în circu-
lațiune cu (jiu a de 30 Aprile 1885 face .... fi. 904,800 —

2. Pretensiunile institutului de împrumute hipo-
tecare, cari servescă de acoperirea acestoru scrisuri
fonciare, suntu de.........................................................fi. 905,179 50

3. Valorea hipotecelora luate de basă la susît-
numitele împrumute hipotecare este de .... fi. 4.011.574. — 

In sensulu § 97 din statute fondula speciala
pentru asigurarea scris, fonc. este de......................... fi. 221,136. 67
acesta e indusă în contă separată și plasată în efecte publice.

Sibiiu, în 1 Maiu 1885. IHrecțiunea.

_

Zam bacii si Gavora
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesc 

de ritu iatinu si
în Budapesta, strada Vațului,

Falonă sdu Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
rnatice, Baldachinu, 
prapuri. T6te felu
rile de stoguri, și 
pentru societăți in 
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoră pe

Comande se efectuescă promptă. — Obiectele, care nu
schimbă cu altele.

i grecii
Vâczi uteza Nr. 17.

altariu, potirurl, Pie- 
tohlebnica, cădelnițe, 
Pacificală, candele 
de al tară, policandre 
pentru biserici, Ri- 
pide, Chivotă, cărți 
de Evangeliă etc.

voră conveni, se voră
(Nr 143).

Mersulu trenurilor!!
pe linia IPredeaM-JHhidapesta și pe linia Teîușffi-Aj’adii-lSudapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

U®i’edealw-lSudapesta

BucurescI 7.15
Predealu 1.09
Timișă 1.33
Brașovft 2.06

2.16
Feldiâra 2.44
Apatia 3.03
Agostonfalva 3.18
Homorodă 3.51
Hașfaleu 4.51
Sighișora 5.11
Elisabetopole 5.39
Mediașă 6.00
Copsa mică 6.29
Micăsasa —
Blașiu 7.02
Crăciunelă —
Teiușfi 7.38
Aiudă 7.55
Vințulă de susă —
Uidra —
Cucerdea 8.24
Ghirisă 8.48
Apahida —

Clatin ) 10.08
10.18

Nedeșdw —
Ghirbău _
Aghirișă —
Stana __
Huiedină 11.33
Ciucia 12.06
Buci» 
Bratca

—

R6v 12.25
Mezd-Telegd 1.11
Fugyi-Vâsărhely —..
Vărad-Velințe —
Oratlia-mare ' 1.49

1.54
P. Ladâny 3.14
Szolnok 5.10
Buda-pesta' 7.30

Viena 2.00

Trenă 
accelerat

Trenu 
de 

persâne

Trenu 
omnibua

Trenu 
de 

peraâne

— — —
— — 8.50
— — 10.15
— — 10.50
6.30 5.45

7.09 6.28
7.41 7.07
8.09 7.42
8.53 8.51

10.18 10.52
10.55 11.56
11.36 12.43
12.11 1.23
12.35 2.07
12.54 2.27

1.29 3.06
1.45 3.22
2.26 4.15
2.48 4.44
3.12 5.10
3.19 5.19
3.36 5.47
4.10 6.38
5.39 8.51
5\59 9.18
6.28 8.00

654 8.34
7.10 8.59
7.25 9 35
7.49 10.16
8.11 11.04
8.52 12.17
9.11 12.47
9.29 1.21
9.52 2.05

10.27 3.08
10.46 3.39
10.56 3.55
11.04 4.06
11.14 7.30

1.47 11.05
4.40 2.37

6.40
6.20 2.00

JBudapesta—Predeald

Trenu 
de 

peraăne

Trenu 
omnibua

Trenu 
accelerat

Trenă 
omnibua

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare 4.11 5.13 3.20

( 4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
R6v 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Buci a 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —
Clușiu ( 8.57 5.40 7.08

9.23 6.00 7.18
Apahida 9.50 6.29 —
Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uidra 12.12 9.58 —
Vințulă de susă 12.19 10.07 —
.Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teiușă 1.15 11,32 9.40
Crăciunelă 1.44- 12.03 —
Blașă 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașă 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44

Brașovtt
9.20 10.15 3.15
— 6.00 3.25

Timișă — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

BucurescI — — 10.25

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașov.

TeijașiR-AradăL-ISiadapesla Budapesîa- Aradii-Teiușft.

Trenă de Trenu Trenu Trenă de Trenă
peraâne omnibns omnibua peradne omnibua

Teiușft 9.50 Viena2.39 8.20 8.25 8.35
Alba-liilia 3.40 10.42

11.09
9.10 Budapesta 8.00 6.55

Vințuiă de joșii 4.04 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Aradft 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Sraeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Iiia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Berzova 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
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Siincria (Piski) 10.12 2.58
Aradft 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 '7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — 12.53 7.00

A rad ft~Timlș6rn SâmerSa (Piski) Fetroșeul

Trenu Trenă de 'Trenă

- omnibua peruane

Aradft 6.00 12.30 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Ttmișdra 8.58 3.15 Petroșeul 7.00

TTimjișdra-Aradîi Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenă
peraâne omnibua omnibua

H'fBnișdra 12.25 5.00 Peti'oșeiti 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
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06

3.10 8.00 fciîsiaerSa 12.37


