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se deschide nou aEionameniu, la care în- 
Vltămd pe toți amicii și sprijinitorii foiel nâstre.

Prețulu abonamentului!
Pentru Anstro-Ungaria: pe trei luni 3 fl 

pa ș6se luni 6 fl., pe ună ană 12 fl.
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șîse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe ană 8 
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Domnii, cart se voră abona din nou 
să binevoescă a sori9 adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

AOministraținnea „tatei Transilvaniei".

Brașovu, 15 Decemvre st. v. 
înainte de ce biroulu statisticii 

din Budapesta și-ar fi publicată 
datele oficiose privitâre la resulta- 
tele recensământului poporațiunei 
din anulă trecută, foile unguresc! 
din capitală și din provincia răs
pândiseră vestea în țeră, că în 
ultimii 4ece am Maghiarii s’ar fi 
îmulțită ca prin minune și că ei 
ar fi ajunsă acum să formeze ma
joritatea locuitoriloră în Transil
vania și Ungaria.

Era mare atunci entusiasmulă 
în pressa maghiară, care nu scia 
ce se laude și ce se admire mai 
multă: „puterea cuceritbre a ele
mentului maghiară1,1, orî destoini
cia, cu care d-lu Keleti, președin
tele biroului statistică din Buda
pesta, a sciută alcătui acestă sta
tistică atâtă de favorabilă elemen
tului maghiară.

Der bucuria acesta a toiloră 
unguresc! n’a durată multă. După 

ce și-a completată mai bine da
tele statistice dobândite cu oca- 
sia recensământului din anulă tre
cută, d-lă Keleti îș! ceti cunoscu- 
tulă său raportă înaintea Acade
miei unguresc!, din care resultă, 
că pe lângă tâte mistificările și 
pe lângă totă destoinicia recunns^ 
cută a d-lui Keleti, de-a iscodi sta
tistice favorabile elementului ma
ghiară, ei n’au isbutită a forma 
nici măcară pe hârtiă o majori
tate a Maghiariloră față cu cele
lalte popâră din țeră.

Intre 15,231,864 de locuitori, 
câți s’au aflată în Transilvania și 
Ungaria cu ocasia recensământu
lui din anulă trecută, fiindă so
cotită aici și armata comună, 
honvecjiniea și gendarmeria, d-lă 
Keleti cifreză numărulă Maghiari
loră cu 7,361.207. In loculă ală 
doilea, ca cei mai număroși, vină 
Românii cu 2,590.425 de suflete; 
urmeză apoi Germanii și Slovacii 
fiă-care în numără de aprâpe câte 
două milione, apoi Sârbii, Rutenii, 
Croații, Slovenii, Armenii etc, ca 
mai puțină număroș!. Jidan! în 
statistica d-lui Keleti nu se află 
ca’n palmă, ca și cum pe ei i-ară 
fi mâncată vârcolacii.

In înțelesulă acestei statistice, 
Maghiarii s’ară fi îmulțită în ul
timii 4ece an! aprâpe cu ună mi- 
lionă, în timpă ce tote celelalte 
naționalități au regresată, seu celă 
puțină au stagnată.

Productivitatea este așaderă 
reservată prin statistica d-lui Ke
leti esclusivă pentru poporulă celă 
alesă din sămânția lui Arpad; 
tâte celelalte popâre conlocuitâre, 
din „îndurarea“ lui Keleti și a 
comisariloră săi statistici din pro- 
vinciă, suntă condamnate la o ste
rilitate mai mare, seu mai mică.

După publicarea acestoră re- 
sultate magice ale biroului statis
tică din Budapesta, cu dreptă cu
vântă ne puteamă aștepta, ca să 

vedemă producându-se în pressa 
ungurescă ună nou cutremură de 
entusiasmă.

Der nu s’a întâmplată. După 
publicarea dateloră de mai susu, 
pressa ungurescă pare c’ar fi a- 
muțită cu totulă, căci îi mai con- 
vtftri*să se ocupe cu or! ce, numai 
cu comentarea acestoră date nu.

Tăcerea acesta a foiloră un
guresc! îș! află esplicarea numai 
în decepțiunea, ce le-a cuprinsă, 
ve4endă și sciindă, că pe lângă 
tote mistificările, ce s’au comisă în 
favorulă lor la a lcătuirea acestei sta
tistice, n’a succesă a scâte nici 
măcară jumătate, de cum o ma
joritate a Maghiariloră față cu ce
lelalte popâre conlocuitâre.

Der chiar din modulă, cum s’a 
alcătuită statistica de ăstă timpă 
a d-lui Keleti, este ușoră de a 
afla, că de s’ar face o statistică 
în adevără consciențiosă, s’ar pute 
constata cu tâtă siguranța, că nu
mărulă adevărată ală Maghiari
loră nu formeză nici măcară o 
terțialitate față cu popârele con
locuitâre.

Ca să nu mai 4i°emb de alte 
naționalități, scimă, că sate în
tregi românesc!, mai alesă din 
părțile ungurene și din Săcuime, 
cu ocasia recensământului din 
anulă trecută au fostă numărate 
cu sîla întră comunele cu popo- 
rațiune curată maghiară; totă 
asemenea s’a întâmplată în multe 
părți cu îndivi4î singuratici, car! 
sciindă vorbi câtă de puțină un- 
guresce, au fostă în masse nu
mărați între Maghiar!. Insu-ș! 
semi oficiosul „Pester Loyd“ aver- 
tisase în timpulă acela pe co
misarii statistici din provinciă, că 
cei ce vorbescă „limba statului11, 
suntă a se înregistra între Ma
ghiari, ceea ce s’a și făcută. Apoi 
mulțime de tineri de ai noștri a- 
flător! pe la școlele unguresc!, 
funcționarii în massă, întrega ti

nerime din serviciulă gendarme- 
riei și ală honve4imei etc. etc. 
Decă i-amă subtrage pe toți aceș
tia din numărulă celoră șepte mi- 
liâne și câteva sute de mii de 
Maghiari, și dâcă pe lângă aceștia 
amă mai subtrage mulțimea indi- 
vi4iloră de aceeași sârte din cele
lalte naționalități nemaghiare, pre
cum și numărulă de aprâpe ună 
milionă de Jidani, car! toț! suntă 
numărați întră Maghiari: atunci 
nimenea nu se va îndoi, că stau 
forte aprâpe de adevără statis
ticii străini, cari în mare parte 
suntă de acordă întru a socoti nu
mărulă totală ală Maghiariloră la 
celu multu cinci milione de suflete.

Acesta este adevărata stare a 
lucrului, pe care popârele nema
ghiare și în primulă locă noi Ro
mânii, ca cei mai număroși, tre- 
bue s’o ținemă în necurmată evi
dență, pentru-că ea ne servesce ca 
basă la stabilirea raporturiloră 
nâstre de dreptă față cu acea mică 
și ne’nsemnată terțialitate, ce stă- 
pânesce cu feră și focă peste 4ece 
milione de Nemaghiar!.

Din Serbia.
Scirî sosite din Serbia spunti, că. 

partidulă radioală sârbescă e în ajună 
de a cădâ. Guvernulă a voită de trei 
ori să-și dee demisiunea, der regența a 
primita numai demisiunea miniștrilor^ 
VuicI și TaușanovicI, insistândă pe lângă, 
ministrulă presidents Pasiol să rămână 
la guvernG până după sărbătorile Cră
ciunului, oând se va desohide și scup- 
știna. Pașiol a cedată rugăminteloră re
genței, dâr a deolarată d-lui RisticI, că 
pentru scandalurile ce le voră provoca 
eventuală disidența în scupștină, dânsulă 
nu ia responsabilitatea. Pașiol îșl con
diționezi portfoliulO său de resultatulă 
alegerilor^ comunale, oarî după cum se 
prevede, voră urma cu perderî însemnate 
pentru radicali, căol radicalii disidențl

FOILETONUL „GAZ. TRANS."
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Onopteîn amfiteatrulu Flaviiloru.
După Bergsoe; trad, de Cornel.

Privii încremenită asupra călugăru
lui. Dâoă n’așl fi sciută mai bine, ași fi 
crecjută, că e chipulă sfântului, care s’a 
desfăcută de altară, și acum stă în per- 
sonă înaintea mea — așa sămăna espre- 
siunea feței sale, a ținutei și a privirei 
sale sorutătdre, care era ațintită asu
pra mea.

■— „„Ești rănită?““ îlăîntrebaiu eu 
perplesă.

— „„Răni trupesol nu potă av6!““ 
răspunse elă cu o voce secă mormân- 
tală, ca și mai înainte. „„Eu am pe 
membrele mele pămentescl cele cinci 
semne de răni sfinte ale mântuitorului 
nostru și eu îți ertă buourosă ceea ce ai 
făcută sub influința puteriloră orbitdre 
ale întunerecului.“"

„Luoea ună focă minunată și fana
tică în ochii săi, cari erau adânciți sub 
nisce sprâncene stufose, și cuprinsă de 
ună sentimentă misteriosă, întrebaiu:

— „„Cine ești d-ta?““
— „„Ună servitoră ală Domnului““, 

răspunse elfi, „„care a venită să smulgă 

fructele sângerânde ale păgânismului din 
inima sfântă a Romei. Numele meu este 
Telemach Sirianulă. Am călătorită pe 
josă din Antiochia, pentru ca să caută 
pe împăratulă Honoriu, la care m’a tri
misă spiritulă Domnului, pentru ca să 
vorbescă cu elă.“u

„Ună sentimentă ciudată mă cu
prinse : Acestă față slabă și obrazii trași, 
acestă privire înflăcărată, care arunca o 
lumină fosforescentă din orbitele oohiloră, 
acestă barbă lungă stufosă și nepepte- 
nată și mânile sale slabe mă făoeau să 
presupună, că m’am întâlnită în întune- 
reculă acesta adâncă cu ună nebună, 
care pbte îșl alesese ca locuință vre-una 
dintre celulele umede ale aoestoră ruine 
sinistre.

„Voiamă să-lă părăsescă. Der elă 
mă opri apucându-mă de manta și (fi- 
oândă cu o vooe, care tremura de ună 
zelă fanatică.

— „„Șeii d-ta, că ore fiulă păcatu
lui, acelă Stilico, a urmată pe împăra
tulă din tabăra dela Mediolan, la Roma? 
Elă este acela, care-lă ține pe tînărulă 
nostru împărată în obiceiurile păgânesol, 
elă este acela, care dă serbarea sânge- 
rosă, la care alergă acum poporulă din 

tote părțile. Lesne îți potă ierta, că glonțul 
d-tale mi-a pătrunsă haina și mi-a sdro- 
bită peptulă, dâr sângele, ce va trebui 
să curgă aici, va striga la ceră în vecii 
veciloră. Spune, crecjl d-ta, oă Honoriu 
vre să-șl bată jocă de crucea lui Chris- 
tosă prin jocurile aceste păgânesol ?““

— „„Nu te înțelegă, sfinte părinte, 
răspunseiu eu, cercândă să mă desfacă 
pe încetulă de elă. „„împăratulă Ho
noriu, despre oare vorbescl d-ta, e mortă 
de multe sute de ani, și ceea ce pri- 
vesce pe Stilico, nici numele nu i-lă cu- 
noscă. Nici nu înțelegă, că ce vrâi să 
did prin scena sângerosă. Ruina acesta 
vechiă e g61ă și pustiă, celă multă la 
PascI pote să fiăvre-o iluminațiune, care 
va costa pote vieța câtorva porumbi săl
batici. Lasă-mă să mă ducă, nâptea e 
deja înaintată și ași dori să fiuaoasă.““

„Elă mă apucă de manta și es- 
clamâ:

— „„Orbitule! N’aucjl cum alergă 
poporulă din t6te părțile? Nu vedl, cum 
se îndesuesce prin vomitoriile cele strâmte 
ca și nisce cete de ull răpitori? Nuvecjl 
tu pe classiarii, cari suntă ocupați să în
tindă pânzele dela corturi și n’aucjl su
nete de tobe, cari chiamă pe gladiatorii 

din Luduș magnus și din Mamertinus
N’ai vădută pe luptătorii de pe că

ruțe treoândă în șiruri compacte peste 
Forum, și nu șeii, că arcașii se voră 
lupta astăcjl după datina cea vechiă ? — 
Tote se facă după sfatulă lui Stilico și 
ou intențiunea de a duce poporulă la 
peire!““

— „„Nu, nu vădă și n’audă nimică, 
decâtă urletulă vântului și oroncănitulă 
bufnițeloră,““ răspunseiu eu, cuprinsă mai 
tare de groză față de călugărulă ce ges
ticula în continuu.

— „„Ei, atunol privesce, omule or- 
bită““, strigă elă, întincjându-șl mâna și 
atingându-mă cu ea peste ochi.

„Mă dasemă câțiva pași înapoi, ca 
și când mortea ar fi pusă mâna pe mine. 
’Mi vâj ăia și-mi țîuia prin urechi, îmi 
schinteiau stele verdl pe dinaintea oohi
loră mei, massele oolosale de negură se 
îngrămădiră una peste alta, se aședară 
în ordine, luară o formă solidă, și mai 
înainte de a mă desmeteci din surprin
derea mea, strălucea arena în tâtă splen- 
dărea ei. Inalțl ca turnurile se ridicau 
păreții colosali ai amfiteatrului și pe par
tea, unde strălucia sorele în deplina sa 
splendâre pe cerulă albastru înohisă, se 
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au fusionată pretutindenea ou liberalii și 
cu progresiștii, în soopulă d’a trânti pe 
oandidații guvernului. In Belgrade de 
asemenea suntă liberalii în majoritate 
preoumpenitâre ai căroră șefă este Ava- 
cumoviol, și astfelă se pâte susține ou 
firmitate, că partidulti radicală din Serbia 
e în ajunulă disoompunerei totale.

Căderea guvernului o mai asigură 
și împrejurarea, că partidulti radicală a 
ținută în Kragujevac o oonferență ge
nerală sub presidiulă lui Radio TajsicI, 
la oare partidulă a dată în prima liniă 
votă de neîncredere guvernului actuală. 
Mai departe conferența desabrdbă pro
cedura guvernului ce a avut’o față ou 
regina Natalia pentru-oă a dat’o afară 
din țâră, desaprobă împrumutulă dată 
lui Milan, apoi starea derangiată a fi- 
nanceloră precum și provisiunea ce gu- 
vernulă a detrasă armatei. De tâte 
acestea îlă învinovățescă mai multă pe 
ministrulă presidentă PașicI, și de aici 
provine, că PașicI urgâză primirea demi- 
siunei sale, fiindoă astfelă orede a evita 
eventualele neplăceri, cari dâcă ar fi 
la guvernă, i-ar agrava multă posi- 
țiunea.

Mai departe s’au făoută propuneri 
din partea lui PașicI pentru completarea 
cabinetului prin elemente liberale și ra
dicale soiBionate, dâr regența nu ar fi în
clinată a face aoestă compromisă din 
pricină oă — cum tji°e RisticI — ar 
pute fi perioulosă pentru coronă, ba 
chiar și pentru țâră. Față ou aoeste prin
cipii PașicI a declarată, oă dâcă nu-i va 
suooede lui și aderențiloră săi să pao- 
teze, atunci propune ca mai consultă, 
Regența să disolve scupștina și să ordo
neze alegeri nouă. Regența se va în- 
oeroa mai întâi a forma ună cabinetă 
nou, oare să împace pe toți, și dâcă nu 
va sucoede aoesta, atunol va fi necesi
tată a disolva camerile. Astfelă se crede, 
că crisa va isbuoni în timpulă celă mai 
apropiată.

SC1RILE PILEI.
— 16 (28) Deoemvre.

Nouâle alegeri generale, după cum 
spune„ Magyar Hirlap", se voră face în 
timpulă dela 28 Ianuarie și pană la 6 
Februarie. Alegerile deol voră trebui să 
se efeotueze în timpă de 40c© 4^© 
țâra. Avendă în vedere acestă termină 
apropiată, se dă oa sigură soirea, că mi
nistrulă președinte va disolva dieta, nu 
în 14 ori 16, oi în 8 Ianuarie.

* * *
Memoriu asupra Românilor!!. Secțiu

nea Iași a Ligei pentru unitatea cultu
rală a tuturoră Româniloră, după cum 
aflămă din 4iar0l© do dincolo, a luată 
hotărîrea de a publioa ună memoriu 

completă asupra tuturoră Româniloră. 
S’a alesă o comisiune compusă din d-nii 
Aronă Densușianu, președinte; A. D. 
Xenopol, P. Răscanu, T. Burada, Conon 
Arămiescu, Donioi, I. Paul, V. M. Burlă 
și Băleanu, membrii; âr d-lă Gr. O. Bu- 
țureanu, oa secretară, e însărcinată cu 
adunarea materialului și lucrarea memo
riului. Comisiunea rogă pe toți iubitorii 
neamului românescă să trimită la adresa 
președintelui totă oe voră sci, că inte- 
resâză de aprâpe poporulă română.

* * *
Sașii și viitorele alegeri. Intr’ună 

comunicată, ce-lă primesoe „Neue Fr. 
Presse", din Budapesta se asigură, că la 
viitârele alegeri Sașii, oonformă com
promisului ou guvernulă unguresoă, voră 
merge mână în mână cu partidulă li
berală, adeoă cu guvernulă.

*
* 4e

Manifestului partidei apponyiste. Par
tida „națională" a dată ună manifestă 
oătră alegătorii și partisanii săi în care 
se <Șic0, că pănă va apără o procla
mația publică a partidului „națională" 
cei ce țină la aoâstă partidă să se or- 
ganiseze în fiă-care cercă, eventuală în 
fiă-care oomună. Față cu sforțarea gu
vernului să pună sentimentulă de dreptă 
și de libertate cetățenâscă; âr față de 
aparatulă oficiosă ală guvernului să pă- 
șâsoă pe arena de luptă cu organisarea 
publicului alegătoră. E lipsă neapărată 
deci, (Șic© manifestulă, ca cercurile ade
rente partidului „națională" să se îngri- 
jesoă de candidați și spre scopul acesta 
să se pună în înțelegere ou comitetulă 
centrală esecutivă. Manifestulă apoi în
demnă pe alegători să urmărăscă cu bă
gare de semă abusurile, ce se voră 00- 
mite din partea guvernului și datele o- 
bieotive privitore la aoeste să le trimită 
numai decâtă comitetului oentrală.

** *
Maghiarisarea unei comune românesci. 

Sub titlulă acesta amă publicată în nr. 
271 ală foiei nâstre o soire după „Magy. 
Hrlap" în oare se (Șic©», oă comuna 
Gurahonță (comit. Aradului) se maghia- 
riseză prin o șcblă unguresoă cercetată 
de 47 elevi. Trăgendă la îndoiâlă esao- 
titatea scirei foii unguresol amă între
bată ofioiulă parochială din numita co
mună să ne spună, dâcă între cei 47 
elevi, cari ceroetâză șoâla unguresoă, se 
află ori nu Români? Onoratulă paroohă, 
Ioană Mera, din Gurahonță, a binevoită 
a răspunde întrebării năstre. D-sa 4ioe, 
oă în Gurahonță șoâlă maghiară edi
ficată anume nu este, der că lucrătorii 
dela calea ferată au închiriată o casă și 
și-au angajată „ună feoioră" să le în
vețe copii în numără nu de 47, ci de 25 
ou fete ou totă. Elevii suntă de diferite 
confesiuni și naționalități, adeoă Unguri, 

Germani, Slovaci, Cehi și Evrei, der „nici 
măcar ă ună puiu de românii nu cercetâză 
acea șcâlă.u Românii îșl au șodla loră 
oonfesională și deci n’au nevoiă să cer
ceteze școla unguresoă, niol nu voră 
oerceta-o în veol. — Ne bucurămă de 
acâstă oomunicare și luămă ou plăoere 
actă despre ea. Unde rămâne aoum 
„maghiarisarea" lui „Magy. Hrlp.“? Se 
înțelege de sine, oă ea e redusă la ună 
simplu și ourată neadevără „patriotică."

‘ * 
* £

Fundațiunea universitară Carolîi I. 
„Globulă" sorie, oă zidăria fundațiunei 
universitare Carolă I este terminată. In 
curândă se voră începe luorările inte
riore și în Aprilie va fi ou desăvîrșire 
isprăvită. La 10 Maiu se va face inau
gurarea. M. S. Regele va însăroina pe 
ună piotoră română ou decorarea inte- 
riâră.

*
&

Din Maramureș!! ni-se scrie, oă în 
oomuna Brebă s’a înființată în cursulă 
acestui ană o biblioteoă poporală, față 
cu care tinerimea din poporă arată ună 
interesă din 4i în 4* niai mare. Pentru 
anulă viitoră ei și-au abonată și 4>are.— 
Dea DumneȘeu, ca asemenea soiri să 
au4imă câtă mai dese!

* 
* *

Monstru. Din Mezotur se scrie, că 
în 4il0l© trecute ună măoelară ou nu
mele Steiner a tăiată o vaoă, în care a 
aflată ună vițelă monstru. In spate era 
lată de două palme, âr pe pântece n’avea 
leoă de pără. Picidrele îi erau mid, des- 
voltate ca la ună purcelă și de totă 
scurte. Mai bătătoră la ochi e că vițe- 
lulă monstru avea o față (dâcă o putemă 
numi astfelă), oare sămâna ou a unui 
copilă, mai alesă în jurulă oohiloră, dâr 
nasulă era turtită. Vițelulă monstru a 
fostă pusă în spirtă și trimisă direcțiunei 
museului veterinară din Budapesta.

* * *
Invitare la produoțiunea și petrece

rea arangiată de „Societatea sodaliloră 
români din Brașovă", împreunată cu cân
tări, declamațiune și o piesă teatrală, 
esecutate de membrii sooietății. Produc- 
țiunea se va țină MerourI în 25 De
oemvre 1891 în 4iua de Orăoiună, în 
sala hotelui Oentrală „Nr. 1“. Inoeputulă 
la 7*/2 ore sera. După producțiune ur- 
mâză dansă, la oare va cânta musica 
națională. Intrarea de persdnă 60 cr. 
Bilete se potă oăpăta la d-lă D. Ere- 
miasă, la librăria d-lui Nioolae 1. Ciurou, 
la Casina Română și săra la cassă. Su- 
prasolvirile se voră chita prin 4iare-

Programa: 1) Musica națională; 2) 
Cânteoă venătoresoă, de Tudor de Flon- 
dor, — eseoutată de oorulă sodaliloră ; 
3) Musioa națională; 4) Serenadă, de 
Marsohner, — eseoutată de corulă soda- 

liloră. 5) Musica națională. 6) Țiganulă 
la vânată, anecdotă populară de Th. D. 
Speranță, — declamată de d-nulă G. 
Galu. 7) Musioa națională. 8) Vistavoiulă 
Marou, Comediă în 3 aote de Th. Alexi, 
eseoutată prin: N. Turou, D. Căpățină, 
d-ra E. Reșnoveanu, G. Purcărea, D. 
Mitooă, d-ra E. Stinghe. G. Saftu, și E. 
Osvadă.

* 
A

Esposițiă universală la Berlinii. Co- 
mitetulă camerei comerciale din Berlină 
a hotărîtă sâ se arangieze în Berlină 
în anulă 1898, ori 1900 o esposițiă uni
versală.

*
* 4c

„Foia Ilustrată" din Sibiiu anunță 
oă dela anulă nou încolo nu va mai 
apăre.

4c *

In memoria luptei dela Slivnița. So- 
brania a hotărîtă, ca în memoria râs- 
boiului bulgaro-serbă să se ridice în 
Slivnița ună monumentă pentru a vo
tată 200,000 franci.

*
* *

Nenorocire. Lui „Times" i-se scrie 
din Lisabona, că espediția locotenentu
lui Continho ar fi fostă nimicită prin 
esplosiunea prafului de pușcă pe oare-lă 
avea ou densa. Se 4i00 oă 60 persâne 
au fostă omorîte și 170 rănite printre 
cari însuși loootenentulă Continho.

* * *
încetarea navigațiunei pe Dunăre. 

Navigațiunea pe Dunăre, din causa s lo- 
iuriloră de ghiață, a încetată pe tâtă 
linia. Cele din urmă vase din Brăila și 
Galați au pornită la 12 (24) Deoemvre 
încărcate ou cereale și cu cherestele. 
Campania anului 1891 s’a închisă ou o 
uroare maroantă de prețuri față cu anulă 
trecută.

** *
Biserica ortodoxă rusescă O nouă 

statistică arată că în Rusia suntă ou to- 
tulă 691 mănăstiri, dintre cari 480 pen
tru bărbați și 211 pentru femei. In tim
pulă din urmă biserioa ortodoxă rusâscă 
s’a lățită fârte tare. Nu mai puțină de 
15,668 persâne au treoută la ortodoxiă 
într’unulă din ultimii ani, dintre oarl 
1660 luterani; 981 rom. cat.; 6 gr. cat., 
41 reformați; 7 armeni; 91 de diferite 
oonfesiunl; 5690 Ruși disidențl, sâu așa 
numiți rascolniol; 797 jidovi; 3113 mo- 
hamedanl; 3442 păgâni. Numârulă bise- 
rioiloră rusesol este: 674 catedrale, 43, 
511 biserici și 15,355 capele și case de 
rugăciune.

Corespondența „Gaz. Trans.“

Sardă, 24 Deoemvre 1891.
Onorabilă Redaoțiune! Permiteți-ml 

să Vă împărtășescă o scire tristă, der

înălța ună cortă de pânză pucpuriă, care 
se mișca încetă, fâlfăia în vântă, ca și 
când ară fi nori de dimineță, oe se așâ4ă 
sub sâre.

„De-alungulă arenei se întindea o 
balustradă de marmură făcută din petri 
mari prețiose și pătrate și peste aoâsta 
se ridioau nisoe zăbrele de bronză au
rite, ai căroră stâlpi erau de marmură 
luoitore. In mijloculă aoestei balustrade 
se vedea „fulvinarulă" împărătescă, îm
podobită cu stative de argintă massivă 
și înfrumsețate cu vulturi colosali de 
bronză aurită, cari în ghiarele loră ți
neau ună acoperișă, ce adumbrea logea 
înpârătâscă. PerinI moi brodate ou mă- 
tasă erau așe4ate pe nisoe trepte de 
marmură albă și în dosă se observa o 
câtă de centurioni, ai. căroră armură 
scânteia în lumina sârelui.

„In partea cealaltă se vedea o ase
menea logiă, dâr mai puțină împodobită 
și partea aceea a balustradei, care era 
între amândouă, era plină de senatori 
în toge albe, cu marginile purpurii. Apoi 
urma ună șiră de trepte, de pe cari pri
veau iu josă nisoe fețe pârlite de sâre, 
posomorite și seriâse — erau cavalerii 
romani, cari luară looă aid, salutându-se 

unulă pe altulă și schimbânda câteva 
vorbe, mai înainte de a se așefla pe soa- 
unele de marmură albe ca zăpada.

„Deasupra loră se afla o grămadă 
amestecată, a cărei înfățișare și îmbră
căminte nu o puteamă distinge din causa 
înălțimei șî peste acâsta se ridica din 
nou o seriă de trepte, desă acoperite 
de âmenl, cari păreau ca nisce furnici 
bâjbăitâre, în fine marginea estremă a 
spațului se termina 1 într’o hală mare cu 
stâlpi, ale cărei colâne poleite asounde 
ună șiră de figuri învoalate.

„Totulă scânteia de marmură și de 
bronză; sclavi goi cu pârulă tunsă, cu 
frunțile înguste și ou inele largi de 
bronză la gâtă erau ocupați sâ planeze 
nisipulă albă, ce era împrăsciată pe a- 
renă și din timpă în timpă se au4ia un 
mugetă sâlbatioă, care anunța, că leii și 
tigrii se încăerau în „vivarium", și de 
oâte-orl răsuna mugetulă, se iscau între 
speotatorii adunați strigăte și esclamărl, 
chiote de bucuriă și aplause, oe înecau 
orl-ce sgomotă, afară de vocea asur4i- 
târe a elefanțiloră.

Era o mare nemărginită de âmenl, 
în oare mâ aflamă ! Erau îndesuițl capă 
la oapă; ca și muscele, cari se pună în 

arșița verei pe ună cadavru, așa se în
desau aceste figuri negre pănă susă în 
vomitorii, se întindeau peste treptele de 
marmură și erau așa de îmbulziți, încâtă 
se fi aruncată ună ou nu cădea josă pe 
pământă. Se au4iau bâzăiturl, sgomote 
și murmure, ca și întrună stupă maro 
de albine, și din când în când au4iamă 
zângăiturl de arme și pașii ou tactă ai 
legiuniloră, cari puneau santinelele pe 
la intrări. Der deși noi ședeamă în mij
loculă arenei și sclavii în zelulă loră 
p’aci erau să ne dea jos, oăcl nimenea nu 
ne bagă în semă, seu ce e mai multă, 
se părea, că suntemă nevâ4uțl pentru o 
lume, ce era vizibilă pentru noi.

„De-odată au4irămă sunete de trâm
bițe și strigăte asur4it<5re. Trecu ună 
murmură prin acestă massă îndesuită de 
âmenl: —„Impâratulă vine!" râsunâdin 
tâte gurile, și în pompâsa lojă întră o 
figură tînără bolnăvioiâsă, cu o corână 
colțurâsă schinteiătâre, așe4ată cu îngri
jire pe buclele sale frizate și cu o espre- 
siune în căutătură ca și când n’ar fi 
fostă obioinuită ca să întimpine ovațiu- 
nea sgomotâsă a unei astfelă de mulți
me de âmenl.

„După elă urma o figură râsboinică, 

îmbrăcată într’o armatură de aură și ou 
o espresiune de o energiă cerbicâsă în 
față, ca și când ar fi obicinuită [numai 
să domnâscă și să poruncâscă mai multă 
decâtă figura bolnăvioiâsă, care se așe4& 
întraceea ou comoditate pe perinile oele 
moi, pe cari ’i le aduseră solavii.

— „„Acesta e Honoriu,"" îmi șopti 
însoțitorulă meu, „„și acela dindârâtulă 
lui este ispititorulă, mândrulă Stilico. 
Vai de ei amândoi, decă nu voră asculta 
de cuvintele mele! Voiu stîrpi aceste 
scene fărădelege și voiu reda poporulă 
în mâna Domnului. A lui este râsbuna- 
rea și eu suntă ună instrumentă în mâ
na sa; dâr dâcă eu voiu fi sdrobită, 
numele meu va fi insorisă în oartea 
sfântă a martiriloră.

„Oohii săi sohinteiau când rosti a- 
ceste cuvinte și apucându-mă de mână 
mă trase spre eșirea arenei, unde eramă 
ascunși după marginea proeminentă a 
podiului. Elă făcu semnulă orucei și 
șopti:

„„Dâmne, în manile tale îmi dau 
sufletulă meu! Dă tăriă servului tâu, oa 
sâ înplinâscă voia ta!““

(Va urma.) 



Nr. 278—1891. GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 3.

care credă, că merită să fiă ounoscută 
de cetitorii prețuitei „Gazete".

Pe 4»ua de 22 Decemve n. o. a fostă 
fiosată terminulă ultimei pertractări în 
causa oomassării hotarului oomunei ȘardO, 
locuită afară de 2—3 curți domnescl, 
esclusivă numai de Români. Pertractarea 
acâsta a fostă interesantă în felulă ei, 
oăoi rară se mai pdte vede, ca însăși 
persdnele oflciose se recunâsoă nedrepta
tea, ce li 8’a făcută biețiloră Români 
numai ca se fiă căpătuiți câțiva „melto- 
șâgoșl" unguri.

Pertractarea se părea, că n’o să mai 
aibă sfîrșită, deși au luată parte la ea 
tdte persdnele interesate. Inginerulă au- 
tenticatoră aflândă încă la pertactarea 
precedentă, că luorulă inginerului îneăr- 
cinată cu lucrarea este fdrte defectuosă 
și în multe privințe nedreptă, dândă a- 
decă unoră omeni, în schimbă pentru 
locurile loră bune, nisce [prunduri nefo
losibile, a îndrumată pe inginerulă co- 
masatoră să-și repare greșela și nedrep
tatea și să dea dmeniloră păgubiți loourl 
folosibile. Fiindă însă, că locuri folosi
bile de arătură nu erau în trăcătore, ingi
nerulă le-a dată erășl loourl ce numai 
pentru pășune suntă acomodate. Ingi
nerulă autenticatoră, vătjândă nedrepta
tea, a declarată însuși, că luorulă nu e 
cu cale și că omenii nu voră pute primi 
astfelă de locuri.

Ce era deră de făcută, dupăoe în
suși inginerulă autenticatoră a recunos
cută, că numai printr’o nouă împărțire 
js’ar pută mulțumi Românii păgubiți ?

Ca să se începă o nouă îm
părțire e forte cu greu, de-dreoe „mel- 
toșagoșii" unguri proprietari nu voescă 
odată cu oapulă se renunțe la locurile 
bune, ce le-au căpătat cu păgubirea Ro- 
mâniloră. Mare parte dintre sătenii ro
mâni, văcjendu-se amară păgubiți și în
șelați, s’au presentată la fața locului și 
și-au manifestată energică nemulțămirea 
■înaintea întregei comisiunl, cerând dela 
judecătoră și ingineră se facă dreptate. 
Ca să-i mulțumâsoă, judecătorulă le-a 
c|isă, că aceia, cari se află nedreptăți-ți, 
să pornâsoă prooesă în timpă de 15 cjile- 
Va să cjică., să mergă dela Ana la Ca
iafa și pentru o isbândă fdrte problema
tică să se încuroe în prooese, cari le va 
seca și ultima părăluță.

Intre cei nedreptățiți s’a aflată și 
ună domnă proprietară din Șardă I. R., 
care ou curagiu și bărbătescă resoluțiuue 
a declarată oomisiunei întregi, că a lu
crată nedreptă, oă a păgubită poporulă, 
.și așa destulă de chinuită, și că a căl
cată cu dispreță orl-ce rațiune de drept 
și dreptate.

Fără îndoială, că vorbele aoestea i-au 
atinsă amară pe „mdltoșagoșii" unguri, 
ceea ce d-lă I. R. avu s’o simtă într’ună 
modă fdrte barbară și orudelă. Intor- 
cându-se adecă d-sa în acea seră pe la 8 
dre săra acasă, avea să trdcă pe dinain
tea curții contelui Teleky. Când era pe 
la pdrtă i-a eșită în cale șpanulă acelei 

•curți ou două slugi și au începută să-lă 
atace vehementă pe celă ce șl ridioase 
graiulă pentru apărarea dreptății. L’au 
bătută cumplită, i-au spartă capulă pe 
mai multe loourl și cum se presupune, 
l’ar fi și omorîtă, decă la strigătulă lui 
desperată nu i-ar fi venită ună vecină 
întru ajutoră.

N’a fostă de ajunsă atâtă ; în dimi- 
ndța următore șpanulă respeotivă s’a gră- 
bitu să denunțe fisolgăbirăului, că I. R. 
li-a stată celoră trei inși în drumă, vo- 
indă să-i bată. (!!)

Ună cinismă mai mare, ca acesta 
nici închipui nu se pdte. Așteptămă să 
vedemă, cum se voră mai desvolta lu
crurile; de-ocamdată însă vedemă, oă 
siguranța personală a celoră ce luptă 
pentru drepturi și dreptate este astăcjl 
la noi mai tocă atâtă de amenințată ca 
,și între sălbatici. — y —

Comerciulu României
cu țările străine în 1890.

După publicațiunea ministeriului ro
mânii de finanțe, desvoltarea comeroiu- 
lui României a mersă crescândă în cei 
din urmă oinol ani; dela 1886 și pănă 
la încheiarea anului 1890, oomeroiulă 
exterioră ală României a sporită cu peste 
86 milione lei. Venitulă vămiloră a mersă 
și elă crescândă în raportă ou sporirea 
comeroiului de importă; însă acestă spo
rire se datoresoe mai cu sdmă noului 
tarifă vamală pusă în lucrare la 1886.

Comerciulă de exportațiune ală Ro
mâniei a mersă de-asemenea desvoltân- 
du-se treptată în acești din urmă cinci 
ani, așa oă între anulă 1886 și 1890 este 
o deosebire în plusă de 20 milione. 
Sporirea acesta este ou atâtă mai îm- 
buourătdre, fiindcă ea se manifesteză 
într’ună timpă, oând s’a inaugurată o 
nouă politică economică, politică, care 
după unii, amenința de a compromite 
ou desăvârșire oomeroiulă română de 
exportațiune.

Gomeroiulă de importațiune însă a 
oresoută într’o proporțiune și mai simți- 
tdre, și acestă sporire se esplică prin 
aceea, oă lucrările cele mari publice, în
ființarea treptată de fabrici, oresoerea 
trebuințeloră poporațiunei reclamă o 
mai mare cantitate de mărfuri străine.

In 1886 pănă a nu se fi aplioată 
înoă actualulă regimă vamală țâra 
din oare România importa mai multă era 
Austria, după oare vinea Germania și a- 
poi Englitera. Cu privire la exportă : a 
esportată mai multă în Englitera, după 
densa în Austro-Ungaria, în Franoia. 
Din potrivă, a esportată forte puțină 
pentru Germania.

In 1890 situațiunea se schimbă. Ro
mânia a importată mai multă din Ger
mania, apoi din Englitera, Austro-Ungaria 
și Franoia.

In puține cuvinte: de unde în 1886 
oa și mai înainte, întâietatea în importă 
o avea Austro-Ungaria, în 1890 o are 
Germania; va să cjică. terenulă perdută 
de Austro-Ungaria în 1886 în importa- 
țiunea română, a fostă câștigată în mare 
parte de Germania, Englitera și Franoia ; 
er față ou esportulă română ceea ce 
nu a mai cumpărată Austro-Ungaria, a 
cumpărată Englitera și Belgia.

Pe terenulă celoră 4*se aid,
d-lă P. S. Aureliană într’ună studiu ală 
său, pe oare-lă vedemă publicată în 
„Voința Prahovei", 4*oe între altele:

„După 1886 se oredea oă relațiunile 
ndstre cu Austro-Ungaria au să fiă schim
bate cu desăvârșire. Așa s’a și întâm
plată, însă în acestă sohimbare s’a do
vedită, că Austro-Ungaria, oare ne vin
dea în 1886 pentru 93 milione, totă ne 
mai vendu și în 1890 pentru 52 miliâne ; 
pe când aoeeașl Austro-Ungăriă, care 
în 1886 ni a oumpărată producte pentru 
34 miliâne, nu ni-a mai cumpărată în 
1890 de câtă pentru 8 miliâne. Cu alte 
ouvinte cu totă regimulă dela 1886, 
Austro-Ungaria ni-a vândută pentru ju
mătate de oâtă ne vindea înainte, pe 
câtă nu ni-a mai oumpărată decâtă pen
tru a patra parte. In care parte este 
der vătămarea? Absurdă a fostă și ab
surdă este și aoum aousarea, că noi amă 
fi căutată să vătămămă pe oine-va.

„Și oum dre s’a întâmplată acdsta? 
Fdrte naturală! Pe când noi amă tra
tată produotele austro-ungare oa pe a- 
oelea ale tuturora Statelo^ă cu care nu 
avemă tractate de comeroiu, Austro-Un
garia a avută o tarificare vamală teri
bilă numai oontra producteloră române. 
Așa, oă decă este vorba de jignire de 
interese, interesele Austro-Ungariei au 
fostă jignite pe jumătate, er ale Româ
niei de patru ori mai multă.

„Ar fi bine să se înțelegă la Viena 
oă astăcjl, când interesele Austro-Unga
riei suntă mai favorisate deoâtă înainte, 
să nu se mai spună oficială, oă vitele 
nostre nu potă intra în monarohia ve- 
oină, căci tote au o limită în lumea in- 
tereseloră. Noi vedemă, că vitele ndstre 

se esportă mereu în Italia, care și densa 
are legi sanitare, și decă nu potă fi 
duse în Austro-Ungaria nu doră oă le
gile sanitare suntă de vină, der intere
sele agrioulturei ungare și galițiane.

„Din tdte statele din Europa, cea 
dinteia, oare ne-a fostă ou deosebire fa
vorabilă, este Englitera și după dânsa 
mioa Belgiă. In aceste două țări suntă 
târgurile unde România și-a desfă
cută și-și desface productele agrioulturei 
sale.

0 deslușire.

La darea de semă asupra „Tratatu
lui bdleloră acute infectătdre" publioată 
în „Gazeta Transilvaniei Nr. 249 din 
22 Noemvre 1891, în pasagiulă ultimă, 
d-lă Dr. Vuia, oa înoheiere, a binevoită 
a releva faptulă, oă la progresele inocu- 
lațiuniloră amintite la tratamentulă tur
bării, ca Româuă n’am făoută amintire 
și de numele d-lui Dr. Babeșă. Pentru-oa 
d-lă Dr. Vuia și onoratulă publică ceti- 
torft să nu șl presupună, oă dâră din rea 
voință, său din nesciință am comisă a- 
oesta, mă simtă îndatorată a da urmă- 
tdrele deslușiri:

Nimeni nu pdte trage la îndoielă 
însemnatele progrese, §ce le-a făoută 
și continuă a-le face aoestă respeotabilă 
bărbată în specială oâtă și în descoperi
rile baoteorologice în generală. Espe- 
riențele de perfecțiune ale altoiului an- 
tirabică însă modifioată cu oonsimțămân- 
tulă d-lui Pasteur și eseoutată cu atâta 
abnegațiune de d-lă Dr. Babeșă, dateză 
numai dela anulă 1888 încdce. Confir
marea perfeoțiunei s’a putută răspândi cu 
tdtă iuțela între confrații noștri de din- 
oolo de CarpațI, între Germani și între 
FrancesI, cu cari Dr. Babeșă stă în le
gături intime literare. Literatura și cjia- 
ristioa medicală francesă și germană este 
desă ceroetată de publicațiunile prețidse 
ale renumitului baoteorologă română. 
Prin urmare acești străini ușoră se potă 
folosi de citarea numelui renumitului 
sarutătoră.

Noi Românii de dinooce de CarpațI 
însă, precum în tdte ramurile așa și în 
descoperirile soiințifice, suntemă fdrte 
împedeoațl în urmărirea progreseloră 
confrațiloră noștri din România. Infor- 
mațiunl esaote despre mersulă progresivă 
culturală și sciențifioă ală frațiloră noș
tri putemă oâștiga fdrte târcjiu din con
firmările literare străine și din unele frag
mente cjiaristioe strecurate cu mare greu
tate în cjiaristica ndstră română. Ambi
țiunea fudulă, egoismulă nemărginită și 
disprețuit! fără de niol ună temeiu ală 
oompatrioțiloră noștri maghiari față ou 
totă ce este din România, suntă multă 
mai pronunțate, deoâtă să pdtă permite 
intrarea și să recunâsoă progresele fra- 
țiloră noștri din România.

Pdte, oă d-lă Dr. Vuia, avândă fe
ricirea a conveni în persdnă, și mai a- 
dese-orî ou frații noștri de dinoolo, are 
și mai bună ocasiune a se informa des
pre progresele soiențifioe de pe acolo și 
urmărindă în mai mare măsură litera
tura medicală germană, mai curândă s’a 
putută informa despre perfecționarea tra
tamentului de sub întrebare. Pe când 
însă mi-a venită mie la cunoscință mo
dificarea perfecționată a d-lui Dr. Ba
beșă, manusoriptulă tratatului meu era 
deja terminată, numai câtă tipărirea lui, 
din causa unei bdle îndelungate, a sufe
rită o întârcjiare însemnată. După-oe a- 
șaderă mie mi-a lipsită acele conveniri 
ooasionale și nici oă am avută soire 
despre vre-o carte seu publicațiune ro
mână de d-lă Dr. Babeșă, estrasele re- 
feritdre la perfecționarea tratamentului 
reproduse în 4*arele ndstre, nici decâtă 
nu le-am putută lua de basă sigură în 
amintirea opului meu. Pentrusca să fi 
făoută aodsta, ml-ar fi trebuită să am la 
mână luorarea originală a d-lui Dr. 
Babeșă.

Decă d-lă Dr. Vuia are soire des
pre o lucrare referitdre la perfecțiunea 

altoiului antirabică, îlă rogă să facă bine 
să ml comunice acesta.

Fiind oă d-lă Dr. Vuia partea soien- 
țifică medioală a tratatului meu o de- 
olară a fi mai multă pentru publioulă 
cultă și inteligentă, — însuflețită și de 
aoesta aprobare bine nimerită, în buna 
speranță, oă onorata inteligență română 
îmi va da sprijinulă necesară, oa să mi
se trâcă și oele 300 de esemplare, oe 
mi-au mai rămasă, — m'am hotarîtă a 
scote la lumină o-a doua edițiune a Tra
tatului, prescurtată și modificată anume 
pentru trebuințele poporului.

Ca să potă reuși ou aoăstă hotărîre 
rogă pe onorata inteligență română a 
se abona în numără însemnată pâtă de 
curândă, oa să potă păși la pregătirile 
edițiunei a doua.

Cartea se pdte prooura prin asem- 
națiunl poștale la subsorisulă în [Rodna 
vechiă corn. Bistrița-Năsăudă; la libră
ria N. I. Ciurcu în Brașovă; W. Krafft 
în Sibiu și Conoordia în Năsăudă. Ună 
esemplară costă numai 1 fl. v. a.

Rodna vechiă, Deoemvre 1891.
Simeonă Stoica, 
medică cercuală.

DIVERSE.
Mormentuiu lui Mazeppa. Ună 

diară rusescă oomunică nisce date in
teresante despre faimosulă hătmană 
căzăoesoă Mazeppa, care dimpreună ou 
oștea Iui Carolă XII a fugită pănă la 
Dunăre și a murită în Biarriz, Numai 
fdrte putini soiu, scrie ună turistă rusă, 
că pe Mazeppa l’au îmormântată în oripta 
unei biserici din Galați. Preotulă care 
m’a călăuzită în biserică aprinse o lu
minare de oeră și întrândă printr’o ușă 
soundă, ce ducea la nisce trepte aprdpe 
ruinate,^nl am scoborîtă pe ele. La trdpta 
a șesa călăuza mea se opri și apropia 
luminarea de părete. „Acesta este mor- 
mântulă lui Mazeppa“ cjise preotulă. 
„Elă e înmormântată aici." Am văcjută 
ună epitafă grecescă, care pe la mijlooă 
dispăruse în ruina zidirei prin care se 
putea vedea în golulă negru ală mor
mântului. „Ce însâmnă deschidătura a- 
oesta?" — l’am întrebat. „Acâsta e opera 
lui Petru celă mare" răspunse preotulă. 
„Când Țarulă Petru a umblată odată 
aici la Galați a ceroetată mormântulă 
trădătorului Mazeppa, a spartă zidulă în 
acestă locă, a soosă cadavrulă și l’a a- 
runcată în Dunăre...."

0 bolă a Americanilorfl. Aristocrația 
americană are o bdlă partioulară, bdla de 
a-șl da titule cât se pdte mai esagerate, mai 
alesă titule aparținâtdre persdneloră mari 
din Europa. Așa cailele trecute, plenipoten- 
țiatulă englesă din Washington a tre
buită să protesteze la guvernulă de a- 
colo, fiindă-că ună croitoră îșl făoea 
mare reclamă cu aceea, oă 4i°ea> că 
„este de 20 de ani uniculă croitoră ală 
principelui de Wales." In Harrisburg 
ună bărbieră figureză de ani de cjile ca 
friserulă împărătesei Eugenia, văduva 
lui Napoleon ală III și sub titlulă acesta 
trebile îi mergă strălucită. In New-York 
se pdte oeti pe-o usină, că împăratulă 
germauă Wilhelm nu comanddză decâtă 
dela elă eohipagele cele mai elegante. 
Ună neguțătoră de mătăsuri (jioea des
pre sine, oă a fostă furnisorulă Papei 
Fiu ală IX. In Pittsburg ună fotografă 
se laudă cu aoeea, că a fotografiată de 
23 de ori pe Meroedes, prima soțiă a 
regelui spaniolă Alfonso XII.

OarssiiM păeței Mrașovă

Oisoontulă 6—8% pe ană.

din 27 Deoemvre st. n. 1891.
iancnote românescl Cnmp. 9 26 Vând. 9.30
Argintă romănescă n 9.20 n 9.25
Sapoleon-d’orI - - n 9.30 H 9.33
3ire turoescl - - n 10.58 10.63

1 nperiall - - • . M 9.58 n 9 63
tlalbinl - - n 5.45 Ț) 5.50
Leris, fonc. „Albina11 6°/n —._ ț) _ —a»

n n n ®°/o n —.= n —.—
Knble rusescl - - “ n 112. 113.50
i£ărcî germane " n 57.40 n 57.80

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactară responsabilă interimală:
Gregoriu Maioru.
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Cursuln la bursa din Viena

din 26 Decemvre a. c. 1891

Rsnta de aurii 40/fl...............................106.35
R^nta de hârtiă 5u/0 • 101.35
I aprumutulti căilorti ferate ungare •

aurii ..... 116.80
dto argintii...................... 98.50

Amortisarea datoriei căilorti ferate de 
ostii ungare [l-mă emisiune] - 113 20

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare [2-a emisunei] —. -

Amortisarea datoriei căilorti ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) - • —.—

Bonuri rurale-ungare 90 70

Bonuri croato-slavone • • 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescii - —.—
Împrumutul»! cu premiulii ungurescă 137.50 
Losurile pentru regularea Tisei și So-

ghedinului - ■ 129 75
Renta de hârtiă austriacă - ■ - 92.60
Renta de argintă austriacă ... - 92.25
Renta de aură austriacă .... 109.10
LosurI din 1860 - 137.75
Acțiunile băncei austro-ungare ■ 1013. 
Acțiunile băncei de credită ungar. 930.50
Acțiunile băncei de credită austr 287.—
Glalbenl împărătesei .... 5.59
Napoleon-d’orI - 9.34
Mărci 1U0 împ. germane ■ - ■ 57 70
Londra 10 Livres sterlings - - 118.37

Sziim 4737-1891 tkv. 739,1—1.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jbirdsăg mint telekkoDyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

uj Sinkai grg, keleti egyhâz vegrehajtatânak George Chiușdea Bordan & târs 
vâgrehajtâst szenvedd eleni 18 frt. 75 kr. tokekoveteles es jârulekai irânti vegre- 
hajtâsi iigyeben, a brassoi kir. torvenyszek (a fogarasi kir. jârâsbirosâg) tertileten 
levo uj Sinkan fekvo az uj Sinkai 60 sz. tjkben foglalt:

153
154 aS

bfl

9 fl.
160 „

2026/2
2070/4 a

cd

5 fl
27 „

155 44 „ 2108 bC 
a 18 „

1292 17 „ 2774 6 n
1530 N ui-- 37 n 3789/1 NfiQ 12 „

Ix

3906 31 fi.
4251/2 g. „
4259 .S 13 „
4406 N- 23 „

'fiE

A 61 sz. tjkben foglalt
3952 12 fl. 4595 6 fl. 4601 6 fl.

frtban az ârverest ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es bogy a 
fennebb megjelolt ingatlanok az 1892 evi lanuar ho 14-ik napjân deleltitt 10 
orakor uj Siuka kozseg hâzânal megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott 
kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Ărverezni szândekoz6k tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/0-ât kesz- 
penzben, vagy az 1881 evi: LX t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333 sz. a. kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-âban kijeldlt ovadek kepes ertekpapirban a kikiildott kezehez letenni, 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl 
eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogaras, 1891 evi Szeptember ho 29 napjân.
A fogarasi kir. jârâsbirosăg mint tkvi hatosăg.

s
s

i

PuBLICAȚlUITE

Direcțiunea generală a Cailoru Ferate Române face 
cunoscută prin acesta, că are

la Serviciulu de Întreținere din Bucuresci, Craiova, Pitesc^ 
Buzeu, Galați și lași.

Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntu rugați 
a presenta cererile D-loră în scrisă la adresa Direcțiunei 
generale a Căiloru, Ferate Române, Serviciulu P. la Bucu
resci celă multă pănă la 15 Ianuarie 1892 st. nou cu ară
tarea adresei D-loru exactă și anexându documentele 
următdre:

1) Diploma seu Certificată de terminarea studieloră 
unei șcdle speciale de Ingineri.

2) Certificată de serviciu.
3) Actu de nascere.
4) Actă de căsătoriă (decă e căsătorită) și de nascere 
soției, precum și eventuală ale copiiloră.
5) Actele pentru serviciulu militară.
Pentru informațiunî mai detaliate doritorii se 

adresa în scrisă seu verbală la Șefulii Serviciului de 
ținere C. F. R., Bucuresci, Calea Victoriei Nr. 124.

724-17.

a

ală

voră
Intre-

pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 1 Octomvre 1891
Budapesta—Predeal A Predeal ii—15 udap est a B.-Pesta-Aradă-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mică—Sihiiu

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
aocele- 

ratu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rată

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
de 

persân.

Trenu
de _____

persân. rată

Trenă 
accele-

Trenu 
de 

persân.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny
Oradea-mareJ

10.50

Mez6-Telegd 
Rev 
Bratca
Bucia 
Oiuoia
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uibra 
Vințul de 
Aiudă

I 
I

8US

Teiușu

Crăciunelh 
Blașiu 
Mioăsasa

Copșa mică ■
Mediașâ 
Elissbatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodâ
Augustină 
Apața
Feldibra

8.30
11.38
2.12 

"’3.53"
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49 
8.01 
8.14
8.29 :
8.46 :
9.03

10.12 
1037 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13’ 
12.44 
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46 
4.04
5.26

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Brașovfi

Timișă 
PredealG
BuourescI

I
1

6.10
6.41
7.17
8.—

Tren de 
persâne

11.-
2.41
3.26
9.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.-
6.18
6.34
7.34
7.57

Bucuresci 
Predealtt 
Timișă
Brașovu

Feldidra 
Apața 
Augustinii 
HomorodQ 
HașfalSu 
Sigili șora 
Elisabetopole 
Mediaștt 
Copșa mică j 

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneliî
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01

AiudQ'
Vințul de 
Uibra 
Cucerdea 
Ghirișii 
Apahida
Clușiu

Nădășela 
Ghîrbău 
Aghireșîi 
Stana
B. Huiedin

. Ciucia
Bucia 
Bratoa

, Rev
’ Mezo-Telegd
' I
> Oradea mare^ 
I I

sus

P. Ladăny 
Szolnok 

g'gJlBudapesta 
7^Viena

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
G.35
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

Viena
Budapesta 
Szolnok

10.50

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03 i
8.37 <
9.04: 
9.46: 

11.03 i 
11.29: 
12.06 I 
12.37; 
12.53 <

1.18:
I. 39: 
2.13: 
2.271
2.49 1
3.47 !
4.07
4.281
2.34
4.52.
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
II. 17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradu
Glogovațfl 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinti 
Zamii 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotii
Vinț. de josfl 
Alba-Iulia 
Teiușă

8.-
1.50
3.57
6.52 T. d. per.
2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50 Alba-Iulia
1.05
5.24
5.46
5.57

Teiușu

Vinț. de josfi
Șibotfl
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamu
SoborșinQ
Berzava
Conop0 
RadnaLipova 
Paulișă 
Gyorok 
GlogovațQ

Aradu
Szolnok
Budapesta

Viena

iliureșu-I.udoșu-Bistrița || Bistrița—Mwreșia-Saidoșw

MurășG-Ludoșii . . .
r:.Țagu-Budatelicti . . .

Bistrița........................
Țagu-Budctelioil . . . . 
Murășâ-Ludoșii . . . .

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03]
3.30
417
4.33
4.55»
517
5.28
5 53

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.—
3.31
4.15
4.46
5.10

7.10
7.43

10.47
11.27
12.08 8.27
12.38
1.-

8.59
9.23

Sibiiu—£epșa~mica

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșa mică

7.35
8 02
8.30
9 05
9.34

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R. săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorheiu J 

Regli.-săs.

2.50 
3 34
5.20
5.35
7.10

8.20
9.11

11.17

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
Oșorheiu ,
Ludoș
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Simeria (Piski) Petroșeni Petroșenl-Simeria (Piski)
Simeria
Streiu
HațegQ 
Pui
Crivadia 
Banița
Petroșeni

6.- 10.35
6.35 11.26
7.21 12.23
8.06 12.-
8.47 2.23
9.21 3.19
9.45 4.-

4.22 IPetroșeni
4'5^ Banița 
b-42 ICrivadia 
6^6]Pui 
7.24|Hațegil 
8.041Streiu
8.36|Simeria

6.- 10.50
6.41 11.40
7.19 12.19
7.57 1.05
8.36 1.54
9.18 2.49
9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Bhirișu—Turda Turda —Cwhlrișu

Aradiî--Timișora , Timișora—AradA

Aradii
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

8?50
9.10

Ghirișu
Turda

7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.50j 9.30 2.30
8.08 10.55 4.- 10.44 Gliirișfi 5.10| 9.50 2.50

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

©areii-mari—Zelău i Zelău —Careii-mari

Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

3.15
6.10

1.16
4.15
7.21 I Careii-marI 

| Zelău. .
5.5o| Zelău . .

11.—'[ Careii-marI
Nota t Nume încuriiadrațl cu linii grăse însemneză drele de nâpte.

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 
Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora--Simeria (P>ski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3 - 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10

Brașov—îfiernesci

Brașov 5.45 2.58
ZernescI 7.26 4.39

^ârnesci—Brașov

Zernescî 8.- 5.20
Brașov 9.24 6.44
Brașov— 4 'li.-% așarlteSu.

Brașovu 8.30 3.10
Uzonîi 9.43 5.23
S. Georgiu 10.23 5.03
C -Vașarheiu 12.46 7.20]
Oi.-Vașiartieiii—Brașov.

Ch. Vașarheiu 4.00 2.45
S.-Georgiu 6.32 5.17
Uzonti 7.00 5.45
Brașovu 8.08 6 53

Tiporgafîa A. MLTREȘIANU, Brașovă.


