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ANULU XLIX.

Vineri, 25 Iulie (6 Augustu.) 8886.

Brașovu, 24 Iulie 1886.
Numai de curendu amu publicații unu ar- 

ticulu, alu guvernamentalului „Pester Lloyd" asu
pra stărilorti din Ardealu. Acestă. articulu a datu 
ocasiune organului stângei estreme din Clușiu la 
j.isce observări, pe cari nu le putemu trece cu 
vederea.

Pănă acum, elice amintita foia, Ardelenii au 
fostu ignorați, negligeați și uitați de cătră cei 
de dincolo de muntele craiului (cei din Ungaria).

Deodată aceștia începură să se ocupe de 
Ardeleni într’unfi inodu bătători! la ochi. Foile 
oficidse ale partidei guvernului scriu mereu 
despre afacerile ardelene; buna lori! voință merge 
pănă acolo, că se ocupă cliianî și în articuli de 
fondă de trebuințele și interesele Ardelenilor^, 
pe cari mai înainte le-au desprețuitu în așa mă
sură, încâtti nici în timpulu feriiloru de vâră nu 
le-au aflată demne de a lorii atențiune.

încă și membrii singuratici ai guvernului 
se ocupă de interesele ardelene; — adauge „Ellen- 
zek“. Aci unulu, aci altulu face câte o declarația 
asupra afaceriloră ardelene; membrii partidei gu
vernului importați aci, cari au călătorită aici 
din Ungaria pentru a-și afla mandate în bunele 
cercuri ardelenesc!, dâr apoi nici că s’au mai 
gândită la alegătorii loră: acum deodată au în
cepută în modă surprinzătorii a se interesa de 
cercurile loră electorale și de interesele arde
lenesc!.

Și lucru ne mai pomenită, — esclamă nu
mita fâiă — acum și în sînulă guvernului și alu 
maiorității începă să recundscă esistența și în
dreptățirea „intereseloră speciale ardelenesc!" ; 
acele „specialități" ardelenesc!, de cari încă în
ainte cu câțiva ani își băteau jocu cei din Un
garia, mai alesă în Peșta și în birourile miniș- 
trilorC, și le denegau ori-ce îndreptățire.

ț)eu, noi oposițiunalii, dice Ellenzâk"—des
tulă amă atrasă atențiunea guvernului și a par
tidei sale asupra afaceriloră „speciale ardelenesc!", 
dâr pentru acesta amă fostă acusați că amă fi 
în conivență cu agitatorii daco-români și sași.

Aici fâia oposițiunală clușiană nu se pâte 
rețină a nu accentua marele merită ce și’lă atri- 
bue față cu înființarea Kulturegyletului, pentru 
care a pledată și a agitată încă dela 1882 în- 
câce.

Partida guvernului a tăcută doi ani de dile 
și acum? — Acum presa guvernamentală totă 
numai cu Kulturegyleturile și cu interesele ar
delene pare a se ocupa.

In timpulă mai nou și „Pester Lloyd“ își 
întârce mai adeseori fața sa grațiâsă spre noi 
— continuă „Ellenzâk". Se interesâză de noi, 
se ocupă de neaj unsele nâstre și publică articuli 
mereu despre specialitățile ardelenesc!. ț)ilele 
aceste dr. Falk merge pănă a ne dedica ună 
articulă de-o colână și jumătate. Ce grațiă, ce 
distincțiune!

Și ce limbagiu bărbătescă și patriotică. „Pes
ter Lloyd" o spune curată, că guvernele și par
tidele loră în cei două-deci de ani în urmă, au 
năpăstuită „Ardâlulă" și nu l’au cunoscută, că 
și față cu răsboiulă vamală guvernulu, cu tâte 
că-lă pută prevedâ, n’a făcută nimică pentru in
teresele ardei enesci.

Ună asemenea limbagiu aspru numai dela 
„Pester Lloyd“ s’a putută aștepta, care a dăs
călită și pe archiducele Albrecht așa do „ge- 
waltig." Ce-i dreptă a și cerută apoi ertare 
pentru marea sa cutezare. Ne tememă dăr, (jice 
„Ellenzâk," că „Pester Lloyd“ va face și cu 
noi așa ca în afacerea Ianski, și după alegeri 
își va retrage aserțiunile, său mai bine disă le 
va uita.

„Ellenzâk" ajunge la resultatulă, că „acăsta 
neașteptată interesare" a guvernamentaliloru de 
afacerile „speciale ardelene" nu isvoresce din bu

năvoință ci numai din speculațiunea loră față cu 
viitârele alegeri.

Amă credută de bine a comunica cetitori- 
loră noștri părerile fâiei oposițiunale clușiene 
cu privire la atitudinea foiloru guvernului.

Dăcă chiar Ungurii se plângă de părăginirea 
și năpăstuirea Ardealului, ce să dicemă noi Ro
mânii poporulu băștinașă ală acestei țări neno
rocite ?

E clară că „Ellenfcăk" înțelege sub intere
sele speciale ardelenesc! numai interesele Maghia- 
riloră. Cum a trebuită să fiă dăr tractate inte
resele de viață ale poporațiunei române, dăcă și 
acele ale Maghiariloru ardeleni au fostă așa de
multă negligeate ?

Adunarea poporală din Pesta.
Duminecă în 1 Augustă s’a ținută în Pesta adu

narea poporală ce fusese convocală^în afacerea Edelsheim- 
Ianski. Au asistată la ea peste 6000 de âmenl după 
cum spune »P. Lloyd,* 15,000 după cum dice „Pești 
Naplo«. Studenții au susținută ordinea cu deputatulă 
Otto Herman în frunte, fiindă împodobiți la peptă cu 
cocarde tricolore.

La 3Va ore d. a. studenții intonară imnulă lui 
Kolcsey și președintele comitetului pregătiloră deputa- 
tulă Geza Polonyi salută adunarea și îi presentă pe 
consiliarulă polițienescă Majthenyi ca representantă ală 
autorității. Comunică apoi că partida independentă din 
Hodmezo-Oșorheiu ’șl-a trimesă ca representantă pe 
Andreiu Szamecz. (Eljen 1) Președintele cetesce apoi te
legrama comunității orășenesc! Pakș, care trimite adu
nării salutări patriotice. Adunarea alege pe Polonyi 
președinte (Eljen Polonyi I). Secretari suntă propuși Emil 
Abranyi și Ladislau Scheffer (Eljen!).

Președintele Polonyi arată într’ună lungă dis- 
cursă, cu câtă sinceritate a salutată națiunea, după îm
păcarea cu domnitorulă, noua eră. Se părea că anti
patia contra armatei comune a dispărută, când âtă că 
cele întâmplate deunădile ne-au adusă desamăgirea. Diua 
de 21 Maiu 1886, în care s’a încununată în capitala 
acestei țări mormântulă unui inimică (Abzug!) pâte de
veni odată epocală. Și deși ministru-președinte a ^de
semnată sub aprobarea generală acestă actă de fără 
tactă și necorectă, cu tâte astea simțămintele cercuriloră 
militare conducătore s’au manifestată în aceea, că br. 
Edelsheim-Gyulay (Eljen 1) s’a pensionată ca nefiindă 
destulă de austriacă, âr generalulă Ianski în aceeași di 
fu înaintată. (Rușine! Abzug!) Asta însemnâză o atin
gere a onârei naționale și o înjosire a parlamentului 
ungurescă, fiindă publicată chiară în foia oficială a Un
gariei. (Rușine! Ticăloșiă!) Oratorulă speră, că fapta 
patriotică ce se manifesta în adunarea poporală nu va 
fi turburată. (Eljen I)

Br. Ivor Kaos arată îndreptățirea meetingului, în 
contra obiecțiuniloră ridicate. Dreptulă poporului e li
bertatea. Poporulă e noțiunea cea mai sfântă, e tota
litatea celățeniloră statului, între cari deosebire nu se 
face. Poporulă, care apără țâra cu sângele său, care 
muncesce ca să susțină pe toți, elă are dreptă asupra 
patriei, elă formâză puterea. (Eljen!) Legile din 1848 
s’au proclamată în adunarea poporală. Autoritatea chiar 
provocă poporulă să se adune, să mârgă pe stradă ca 
să salute sosirea regelui cu „Eljen“-uri; prin urmare să nu 
se dică că adunarea poporului nu se cade să se țină. 
(Așa el) Cu totă respectulă ce-lă datoresce regelui ora
torulă, elă amintesce că Maiestatea Sa în t^iua încoro
nării ’șî-a oscilată sabia în tote direcțiunile vântului spre 
a arăta că va protegia națiunea. Când tronulă e ame
nințată, atunci regele face apelă nu la «credincioșii săi«, 
ci la ,poporele sale". Căci credincioșii suntă puțini, er 
popârele credinciose suntă miliâne. (Aplause.) Numai po
porulă represintă opinia publică, în elă e acesta nefal- 
sificată, în elă impune ea. Deci vremă să și dobândimă, 
ca acei domni din cercurile militare, pentru cari națiunea 
ungurâscă nu e nimică, cari umilescă guvernulă nostru 
și cu elă și pe noi, să vâdă că se află aci o națiune ne- 
divisată, ai cărei cetățeni strigă unanimă : «Avemă dreptă 
la aceea, ca fii noștri, cari servescă în armata comună, 

să rămână patrioți și Unguri, că simtă cu noi și că nu 
trebue să-’șl ascundă sub amenințări cu pedâpsă patrio- 
tismulă. Poporulă are dreptă asupra armatei, pe care 
o votâză parlamentulă nostru și pe care o susținemă cu 
jertfe grele, ea nu se cade să fiă stată peste stată, ci să 
fiă o armată a statului ungară. Oratorulă propune spre 
primire următârea resoluțiune:

1. Publicațiunile făcute deunăzi și măsurile cercu
riloră conducălâre prâ înalte ale armatei comune au vă
tămată adâncă demnitatea națiunei ungurescl, precum și 
drepturile ei constituționale, și adunarea poporală pro- 
testâză sărbătoresce contra amintiteloră măsuri și și pu
blicări. 2. Națiunea ungurescă protege pe regele ei în
coronată totdâuna cu fidelitate tradițională și cu sacrificii 
de secuii; dâr pentru ca națiunea ungurescă să pâtă 
privi în armata susținută cu mari jertfe sigure garanții 
ale demnității, constituțiunii și viitorului său; pentru ca 
între cetățeni și militar! să se stabileseă o salutară con
cordia; și în fine, pentru ca națiunea ungurâscă să’ș! 
potă validita tâtă puterea ei morală și materială, chiar și 
spre scutulă celorlalte țări ale Maiestății Sale: socotimă 
de dorită și necesară, ca independența de stată a pa
triei nâstre și înalta demnitate istorică a regelui ungară 
să se rccunâscă sinceră și pe față chiară și în armată 
și să se aducă la valâre prin instrucțuini durabile.

Oratorulă propune ca resoluțiunea să se îmaneze 
dietei în formă de petițiune prin deputatulă Daniilă Iranyi. 
Mulțumesce apoi adunărei și încheiă cu dorința, ca na
țiunea să nu obosâscă niciodată în iubirea de patriă, în 
fidelitatea cătră rege și în apărarea drepturiloră ei. 
(Eljen! Aplause.)

Carolă E 6 t v o s amintesce că în același locă a 
mai vorbită cătră o adunare poporală, în afacerea bos
niacă. Cestiunea de ad! însă e și mai importantă: e ces- 
tiunea onorei naționale. (Aplause.) In diua în care noi 
serbămă gloriâsa amintire a jertfeloră nostre eroice. în 
lupta libertății, ună generală austriacă (Abzug!) încoro
na mormântulă unui inimică ală națiunei nâstre (Ab
zug ! Abzug!). Asta însemnâză, că în cercurile conducă- 
târe ale armatei suntă număroșî, în ochii cărora amin
tirea gloriei nâstre naționale și speranța unui viitoră 
gloriosă ală patriei nostre nu valorâză nimică, car! des- 
prețuescă acâstă amintire și acestă speranță. Acesta 
e momentulă potrivită a Jsvârcoli inaintea națiunei un
guresc! cestiunea armatei. După legile și constituțiunea 
nâstră — nu după cea pe hârtiă — armata ar trebui 
să fiă comună, dâr nu e (Aprobări.) Dâcă Ungaria are 
o parte în acâstă armată, atunci e numai partea J durerii 
patriotice și a amărăciuniii. Nu e cumună acâstă ar
mată, în care demnitatea națiunei ungurescl, a consti
tuțiunii ungurescl și a regelui ungară e ună lucru străină 
necunoscută. Dâr nici Austriei nu aparține acâstă ar
mată, căci acestă Austnă nu esistă nicăerl în larga 
lume. (Aplause.) Ce felă de armată e așadară ? Tînărulă 
ungură nu e primită în armată ca ungură, nu ca pa
triotă, ci ca materială brută, care are să. se prelucreze. 
(Aplause.) I s’ar lua și limba maternă, împovărându-lă 
cu cea germană, dâcă ar merge. (Ilaritate. Așa este 1) 
Ar dori să vâtfă acolo tricolorulă ungurescă, și în loculă 
lui află steagulă negru-galbenă. (Abzug!) Elă duce în 
inima sa emblema patriei sale, trimuntele cu crucea în
coronată cu cele patru rîurî, dâr acolo trebue să jure 
pe vulturulă cu doue capete! (Aprobări) Armata cunâsce 
numai unitatea monarchiă, acâstă fantomă, care în rea
litate nu esistă nicăerl. (Aplause.) Maxima acestui mate
rială e: „Sfântă și inviolabilă e persâna regelui, pentru 
rege jerfesce ți bucurosă viâța ta!* Dâr fabrica ce pre- 
lucrâză acestă materială nu cunosce pe regele, ea cu
nâsce numai ună împărată. Ungurulă însă n’are împă- 
rată. (Aplause: Nici nu 'vrâmă s’avemă!) La pragulă 
casarmei i se strigă hînărului ungură: Cu veslmânlulă 
tău civilă desbracă-țl și patriotismulă, căci aci ne trebue 
numai soldați, nu patrioți.

Ceea ce a făcută acelă nenorocită, adecă acelă no
rocită generală (Ilaritate și Abzug!), n’a făcută după 
capulă său. Elă a împlinită numai funcțiunea ce o face 
ună arătătoră la ună orologiu, după întocmirea dinăuntru 
pe care noi n’o vedemă. (Ilaritate și Aplause.) Arătăto- 
rulă îlă pâte, nu-i vorbă, împinge cineva după placă
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.ărătă, dâr dâcă. orologiulă merge rău, 
elfi, nu în arătătorii. (0 voce: „De astă- 

.L^ulii a înaintată cu o treptă!* Ilaritate.) Să 
^tescQ o întâmplare. Ministrulii nostru de apă- 

a țării (Abzug!) a adresată o circulară oficeriloră 
+mve4î sS colecteze pentru monumentul lui Radetzki. 

(Strigări: Noi nu colectămii!) A motivată cerculara cu 
aceea, că Radetzki a învinsă cu trupe ungare. Acâstă 
motivare mi-a pricinuită durere și apoi indignare. Stă 
în istoriă scrisă acâsta? Și gânditu-s’au cercurile con- 
dueătore ale armatei să ridice monumentă soldațiloră 
unguri, și nu lui Radetzki? Comandanții austriacl tot- 
dăuna și-au făcută gloriă cu prețuia sângelui ungurescă, 
și cu tâte astea, gloria, virtuțile eroice și drepturile Un
gariei au fostă înghițite de molohulă armatei austriace. 
(Aplause.)

Cercurile militare vorbescă multă de spiritulă tra
dițională ală acestei armate. In ce constă acestă spi- 
rită? Ce este acâstă tradițiune? Să ne esaminămă 
odată istoria armatei austriace. Când s’a suită pe tronă 
Maria Teresia încă nu esista acâstă armată. Se născu 
însă la ordinulă reginei o armată națională ungurescă, 
care primi cu curagiu lupta contra întregei Europe și 
mântui tronulă reginei. De atunci a devenită armata 
austriacă și anii 1849, 1859 și 1866 arată istoria acestei 
armate și în tâte espedițiunile ei suntă de tristă me- 
moriă, dedrece armata austriacă n a câștigată nici o 
singură espedițiune. Ba da, una a câștigat o, acum 37 
de ani, der și acesta cu ajutorulă Rusiei. (Ilaritate și 
Abzug!) Tradițiunea așadâră să n’o mai amintâscă cer
curile conducătâre ale armatei, căci aceea arată numai 
lupte perdute. (Ilaritate, Aplause.)

Și în ce zace causa acestoră nesuccese? In 18 9, 
1859 și 1866 n’a lipsită nici steagulă negru-galbenă, 
nici vulturulă cu două capete, ba esist.au și Ianski (Ila
ritate și Abzug!) și materialulă de omeni se prelucra și 
atunci în fabrică — și cu tote astea au fostă numai 
lupte și răsboie perdute. De ce? Fiindcă în dosulă ar
matei n’a stată națiunea. Regimentele unguresc! au a- 
vută să apere la Sulferino și Koniggrătz nu patria, ci pe 
împăratulă. Și soldatulă și-a gândită: împăratului nici 
ună perișoră nu i se strîmbă, chiar și dâcă voiă fugi!“ 
(Ilaritate) și după ce șl-a făcută datoria de soldată a 
fugită. (Ilaritate.) Decă i s’ar fi disă: ,Ai să-țl aperi 
pe regele tău și patria ta,“ de sigură că omulă nici
odată n’ar fi fugită. (Aprobări.)

Câtă timpă soldatului nu i se lasă și virtuțile ce
tățenesc! și patriotismulă, înțelegerea între cetățeni și 
militari nu se pote restabili: Mă alătură deci la resolu- 
țiune cu trupă și sulletă. Ceremă, ca rangulă ungn- 
rescă, națiunea ungurâscă și constituțiunea ungurescă să 
se recunoscă și în armată, ca celoră 320,000 de soldați, 
ce-i dă Ungaria, să le fiă permisă a-șl iubi patria loră. 
Dâcă vomă obține acesta, piticii de Ianski nu voră cu 
teza a vătăma onârea Ungariei. Să alegemă: seu să 
ne culcâmă seu să ne ridicămă. și să căulărnă ca Un
garia să ajungă în drepturile sale față cu armata. (A- 
plause și Ejen!)

Președintele citesce apoi telegrame de aderare 
dela mai mulți cetățeni din Fiume, Macău, dela o con
ferință acetățeniloră din Strigoniu, Palanca germană, delă 
junimea academiei de dreptă din Cinci-Biserici, dela juni
mea din Muncaciu, Toluva, Sarospatak și Oradea Mare.

Vorbi apoi Otto Herman declarândă, că a pre
văzută aceste întâmplări de când s’a încheiată paetulă 
cu Austria. Peste trecută nu se păte arunca nici ună 
vălă. De gâba ai pune ună vălă peste furcile din Aradă,

FOILETONU.

Amicii și inimicii agronomiei.
Plugarulu, care-șî lucrâză câmpul ă cu sîrguință, 

pentru ca la tâmna bogată de fructe să i se răsplătâscă 
ostenelele printr’ună seceri.șă bogată, n’are să se lupte 
numai cu vremuri stricăciose, ci adeseori mai suntă și 
totă felulă de vietăți (bidigănii) mici, forte mici, cari încă 
voiescă se mănânce ca ospeți nechemați din fructele 
produse; și fiindcă numărulă loră este de multe ori 
forte mare, pre lângă Iotă micimea loră, facă adeseori 
pagube forte simțitâre.

Gu unii din acești dușmani ai agronomiei avemă să 
facemă pe onoratulă cetitoră cunoscută mai deaprope. 
Este deci forte interesantă a cunosce chiară și pe ina
micii săi mai bine, pentru ca, fiindă cunoscută cu relele 
loră caractere să le potă combate la timpă.

Dâcă vomă trece în revistă tote animalele, cari s’a- 
rată mai multă sâu mai puțină stricăciose agronomiei și 
grădinăritului, vomă căpăiâ ună numără imposantă de 
acestea. Unele din aceste animale stricăciose se în- 
mulțescă în condițiuni naturale favorabile pentru dânsele 
în modă de necredută, încâtă se ivescă prin acâsta ca
tastrofe seriăse pentru districte întregi. 

că ele totă nu se acoperă. Și acestă vălă ală trecutu
lui se acopere adî cu vulturulă duplu, cu spiritulă tra
dițională ală armatei austriace și cu corone pe mor- 
mântulă lui Hentzi. (Așa e!) Acum au vădută și ade
renții partidei guvernamentale, că n’au făcută bine când 
au încheiată paetulă. Afacerea Ianski este numai ună 
simptomă ală răului, care zace multă mai adâncă. Să 
se ferăscă a înăspri contrastulă dintre națiune și armată. 
Cei din Viena să observe, o cunună efiină a ajunsă, că 
să adune într’o tabără întrâga opiniune publică a Un
gariei. Și acestă opiniune publică se întorce cătră Viena 
și strigă cu voce puternică: Pănă aci și mai departe nu! 
(Aplause. Eljen !)

Adunarea primi apoi resoluțiunea unanimă și hotărî, 
precum a propusă și Herman, ca deputatulă Iranvi să 
fiă însărcinată a o presenta dietei în formă de peti- 
țiune.

Cei de față mai cântară câteva cântece patriotice 
și părăsiră apoi loculă adunării.

SOIRILE BILEI.
In afacerea liberării provisorice dela serviciulă mi

litară ministrulă honvedimei a trimisă tuturoră munici- 
pieloră o ordinațiune cercuală, în care le învită să pre- 
sinte ună proiectă motivată cum se cuvine despre aceea, 
că ce venită curată catastrală fără considerare la numă- 
rulă jugăriloră formâză pe teritorulă municipieloră maxi- 
mulă, pentru care se pâte esprima liberarea provisorică 
seu demilarea. Motivulă acestei ordinațiunl e de cău
tată în împrejurarea, că la liberarea astorfelă de obli
gați la serviciulă militară, cari, sub titlulă că trebue 
să-și susțină familia loră, ceră liberarea provisorică dela 
serviciu, nu ș’a ppțqtij ștabiți acurată, decă proprietatea 
calculată după jugăre a astorfelă de familii este în stare 
a le susține, pe când acesta se pâte stabili multă mai 
sigură după venitulă curată catastrală.

=—x—-
Corpulă oficereseă ală districtului 9 honvecjescă 

croato slavonă a dată pentru monumentulă lui Radetzki 
1000 fl. Precum spune «Revue de l’Orient,“ prințulă 
Bulgariei a dăruită pentru același monumentă 500 fl. 
Invingătorulă dela Slivnița și Pirotă e fină din boteză 
ală invingătorulăi dela Custozza și Novara.

—x—
„Slovenski Narod* din Laibach află din Pola, cu 

data de 24 Iuliu: „In Pola se întâmplă lucruri mari. 
Der niciodată n’au fostă cercurile militare de aci așa de 
agitate ca acum. La 22 sosi o telegramă dela minis- 
teră. îndată după primirea ei se dele alarmă în ca 
sarma marinei. Alaltăeri și eri patrule de câte 24 de 
omeni, fiecare omu avându 24 patrâne cu glonță, cutrie- 
rară nâptea orașulă. Chiar și’n cursulă dilei cutrierară 
gardii împrejurimea forturilor^, gendarmeria în arsenală 
s’a sporită- și înaintea locului de debarcare încrucișeză 
bărci de inspecțiune. Fiecare se întrebă ce este? Ni
menea nu scie. Totulă e misteră. Circulă diferite ver
siuni. După părerea năstră, ârăși avemă d’a face cu 
flâcuri irredentiste. In acâstă părere ne’ntăresce împre
jurarea, că la 20 a fostă aniversarea Lissei. Irredenta 
nu pote uita, că puternica flotă italiană a fostă bătută 
de cea austriacă, și acjl află că gard! financiari au gă
sită într’o marfă bombe de dinamită, ce erau dirigeate 
spre Pola

—x—
După cum spune „Aradi Kozlony/ representanța 

orașului Lugoșiu a respinsă petițiunea câtorva Maghiari
■

Cine n’a auZită de intnensele și nenumăratele sto
luri de locuste, de acestă biciu (flagelă) ală țăriloră si
tuate mai spre mâZă-Z'- Chiar în bibliă se pomenesce 
de acâstă jivină, așadâră s’a făcută forte simțitâre pen
tru omenime chiară și în timpurile cele mai vechi.

Dâcă peste căldurâsele șesuri ale Asiei mici și pes
te ștepele rusesc! de prinprejurulă Mării Caspice și-a văr
sată mai multă timpă sorele raZele sale arZătore, atunci 
chiară din pulbere pare a se desvolta viâță. Suntă puii 
de locuste, cari esă din nenumăratele, aprope nevisibilele 
ouă de locustă risipite prin tote crepăturile pământului 
și se facă încetă încetă totă mai mari și mai stricăciâse. 
La începută se mulțămescă locustele cu ârba de pe stepe, 
care ese buiacă din pământulă încă umedă. Insă în
dată nu le mai ajunge mâncăciâseloră animale hrana, 
care din ce în ce se împuțineză totă mai tare.

Neliniștite bîzăindă și sbîrnăindă se înalță singura
tice roiuri (cârduri) în aeră și caută ună câmpu cu hrană 
mai îmbelșugată. Unde ară afla ele unulă mai bună 
altă-undeva, decâtă acolo, unde mânile sîrguitâre ome- 
nescl au scosă și mai scotă adeseori cu multă ostenâlă 
fructe îmbelșugate din pământă. In țările situate mai la 
sudă trebue să se facă adeseori cele mai costisitore așe- 
Zăminte de irigațiune (udată) dâcă este, ca secerișulă să 
nu apară de totă problematică. Din albia (matca) cea 
tare depărtată a rîului se rămurescu șanțuri mai mari, 

d’a se introduce limba maghiară pe lângă cea română 
și germană ca limbă protocolară a comunei.

—x—
In interesulă serviciului polițienescă s’a luată 

disposițiunea, ca diferiți! polițiști să stea 'diua, dela 6 
ore dimineța pănă la 8 âre sera, la fiăcare bătaiă de 
oră, timpă de cinci minute la ună anumită punctă ală 
ra^ei Brașovului, spre a primi eventuală plângeri urgente, 
arătări ș. a. din partea publicului. In centrală orașului: 
1. polițistulă raZei Nr. 1 va sta înaintea bisericei cato
lice în Strada vămii; 2. Polițistulă raZei Nr. 2 în col- 
țulă Stradei aței și Stradei căldărariloră ; 3. polițistulă 
raZei Nr. 3 în Tergu straeloră. In Scheiu: polițistulă 
raZei Nr. 4 în Prundă. In Blurnăna: polițistulă raZei 
Nr. 5 lângă măcelăria Tiirk. In Brașovulă vechiu: po
lițistulă raZei Nr. 6 în colțulă Stradei lungi și Stradei 
pușcașiloră.

—x—
AstăZI, Joi la 9 bre a. m., d-lă Mihailă Șer- 

bană, jude la tribunalulă din Seghedină, șl-a serbată 
în Sibiiu cununia sa cu drăgălașa d-șoră Iustina Ro
mană, fiica multă regretatului directoră ală «Albinei,* 
Visarionă Romană. — Sincerile ndstre felicitări !

—x—
Biletele de drumă la Zizină s’au redusă Ia 50 

er. de personă.
—x—

Ni se scrie din Scor ei u cu data 3 Augustă n.: 
»AstăZI pe la orele 12 și jumătate din di s’a ivită ună 
focă în comuna Scoreiu, corn. Făgărașiu, care în scurtă 
timpă a prefăcută 16 case cu șiurl cu totă în cenușă. 
Mulți economi și-au fostă adunată bucate și fână pre 
acasă, pre cari foculă nemilosă le-a mistuită îndată. 
Causa incendiului e necunoscută, se dice însă, că nisce 
copii s’^r fi jucată cu cătrănițe (chibrituri). Puțini 6- 
menî au fostă asigurați.*

—X—
Numerii de Duminecă ai Z*arelot“^ «Prager Tag- 

blatt*, „Politik", „Narodni Listy< și „Hlas Naroda', dm 
Praga au fostă confiscați, pentru că au reprodusă 
articululă lui „Pester Lloyd* despre afacerea Ianski.

J nimea română din Reghină și jură va 
arangia în 10 Augustă st. n. petrecerea de vâră înda
tinată, în sala promenadei de acolo. Venitulă curată 
este destinată pentru ajutorarea studențiloră români să
raci din Reghină și jură. Prețuia întrărei: de persână 
1 fl. v. a., de familia 2 11. v. a. Ofertele marinimâse 
se primescă cu mulțămită și se voră cuita pe cale Zia
ristică. Inceputulă la 6 ore p. m. Cei cari din nebă
gare de sâmă nu au primită invitare, să binevoiescă a 
participa, considerându-se ca invitați.

«r x~
Sunlemă rugați a face cunoscută aceloră domni 

învățători, cari voiescă a merge la cursulă de industria 
domes ică și aurită in Sânte-Jude, că posta ultimă este: 
C z e g e.

—x—
Guvernulă română hofărîndă a lua parte la expo- 

siția din Parisă din 1889, ministerulă domenieloră va 
face în curândă învitațiunl cătră industriașii și agricul
torii din România spre a-i îndemna să expue.

—x—
»Sieb. Deutsches Tgblatt* comunică, că în Peatra- 

Albă s’au confiscată din nou porci importați de contra
bandă.

—x—
In Germania și în Francia se lucrâză mereu la 

cari eră se despartă în scurgători (abătătorî) totă ma 
mici în tâte părțile, și astfelă să se aducă și să se sus
țină planteloră de cultură, celă puțină rădăciniloră, ume- 
Zâla atâtă de necesară, când de susă nu mai picură ploiă 
îndestulilâre. Deja se aștâptă cu toții ia o recoltă 
îmbelșugată, fiindcă apa și căldura favoriseză în modă 
uimitoră crescerea planteloră, când âtă că s’arată mânată 
de ună vântă lină spre sâră ună cârdă de locuste și se 
lasă josă, asemenea unui noră întunecosă, pe țârinele 
cele atâtă de frumâse și verZi. In diminâța urmăl.âre 
vede agronomulă cu îngrozire, că din plantele sale agri
cole prăsite cu atâta trudă numai cotârele gole stau în 
susă și tote celelalte suntă rose cu desăvârșire.

Și în Transilvania s’au arătată adeseori lccuste în 
cârduri mari și dese în veri calde. Dâr din norocire a- 
celea nu s’au întinsă în timpurile mai nouă așa de tare, 
pentru ca să vină âră preste înalții munți dela frontiera 
țărei pănă peste șesulă Bârsei și ală Oltului.

Spre stârpirea temporară a locusteloră celoră atâtă 
de periculose guvernulă rusescă ia acuma măsuri mai 
potrivite și mai bune, prin cari țerile situate mai spre 
apusă rămână mai multă seu mai puțină cruțate de acâstă 
calamitate.

Pe Ia noi, în ținuturile mai nordice, însă se mai 
află afară de locuste și alte flagele în numără destulă 

esist.au
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puscile de repetițiune. Pănă la 25 luliu n. Germanii 
avău gata 100,000 de astfelă de pusei, pe când Fran- 
cesii avău gata numai 60,000. Diferența nu e tocmai 
mare, și Francesii îi potă ajunge. De însemnată e 
graba cu care cele două state să înarmăză cu nouăle 
pusei.

O întâmpinare.
D-lă Basiliu Popescu, preotulă gr. cat. din Juculă 

inferioră, ne trimite ună răspunsă la notița apărută în 
Nr, 146 ală fâiei nâstre, în care ’i s’au făcută imputări 
din causa că a primită dela d. Trefort ună ajutoră de 
30 florini. Părintele Popescu recunâsce, că silită de îm
prejurări a cerută ajutoră din fondulă religionară ală 
statului, dăr acesta, dice d-sa, a făcut o ca fiu ală bise- 
ricei române unite, căreia încă i s’ar cuveni parte din 
acelă fondă, și din care și alți preoți uniți ar fi fostă 
împărtășiți. Dăcă și din partea unițiloră s’ar fi adusă 
cu privire la acestă fondă ună condusă, cum s’a adusă 
din partea gr. orientaliloră, d. Popescu ne asigură, că 
ar fi păzită solidaritatea cu Iotă sânțănia. Nu ’i se 
păte imputa — dice părintele Popescu —nid împrejura
rea, că a luată ajutore din mai multe fonduri, căci deși 
ajutorulă dela stată l’a primită numai în 21 funiu a. c. 
der cererea în causa acăsta a trimis’o la ministeră încă 
în 5 Augustă a. tr., adecă aprope cu ună ană mai îna
inte, pe când încă nici vorbă nu era de împărțirea 
ajutâreloră din Blașiu.

D. Popescu apelâză la trecutulă său nepătată na
țională si la suferințele ce le-a îndurată pentru causa na
țională. Totă respectulă și totă stima de faptele cele 
bune din trecută ale părintelui Popescu. Tăie aceste 
însă lasă se apară încă într’o lumină și mai uriciăsă 
procederea d-sale în afacerea amintită. Scusele ce Jle 
produce nu suntă valabile, căci chiar și atunci, dăcă 
bisericei unite ’i se cuvine parte din acelă londă religionară, 
asupra acestei părți ar avea să dispună numai autorita
tea bisericăscă unită. Numai ea păte se cunăscă meri
tele făcute pe terenulă bisericescă ale preoțiloră săi și 
prin urmare numai ea este îndreptățită să judece și 
după vredniciă să răsplătăscă din bunurile sale pe proții 
săi. Dăcă d. Popescu s’a adresată după ajutoră la 
miuistrulă Trefortă fără scirea autorității superiăre bise- 
cescl, a comisă o mare greșâlă.

O profețire ministrului Tisza.
O făiâ din Pesta scrie urmâtdrele :
Acji ar pută interesa pe tâtă lumea o mică amin 

tire, care privesce pe d-lă Tisza, ministru-președinte un- 
guresă. Era în anulă 1850 și Colomană Tisza era re
lativă incă tînără. Intorcendu-se dintr’o călătoriă în 
străinătate, se opri în Oradea-Mare, unde ședu cu mai 
mulți pretinl în birtulă la „12 puncte din Bihoră" și 
chefuia strașnică. O frumăsă Țigancă apăru în sală și 
voioșii tineri o puseră să le profețâscă viitorulă. Fiăcă- 
ruiă dintre tinerii omeni le spuse tânăra fată câte o 
vorbă veselă, numai când veni ea la Coloman Tisza 
deveni seriâsă. Privindă palma tânărului bărbată, dise 
fata: »Vei avă multă norocă, vei fi de mulți iubită și de 
mulți urîtă. Vei fi celă mai puternică bărbată in țâră și 
mii de ămenl te voră linguși. Der feresce-te de sol
dați. Soldații te voră răni, te voră înjosi și te voră 
nimici. Ună oficeră va face să’țl curgă sângele, ună 
altă oficeră te va face de rîsă și ună ală treilea ofi- 

•,’ă te va face imposibilă." Astfelă vorbi negra Sibyllă 
și tinerii ămenl rîseră atunci peste măsură. Dăr pro

feția în parte s’a împlinita deja și se pare că vrea se 
se împlinâscă întrâgă. Coloman Tisza deveni ,celă mai 
puternica bărbată în stata/ mii de omeni aștâptă zîm 
betula și protec-țiunea sa, și în adevără se pare că 
militarii îi aducă putină norocă. Ună oficeră, contele 
Abraham Gytirky, se scie că a rănita greu pe Tisza în 
duela, și ună altă oficeră, generalulă lanski, l’a făcută 
de rîsă pe Tisza. încă nu se scie ală treilea oficeră, 
care da face împosi-bilă pe Tisza.' Să fiă ore loc. feld 
mareșală Fejervary, actualulu mininistru de apărare 
ală Ungariei ? Viitorulă va răspunde la acăstă între
bare și avemă timpă să așteptămă.

Ultime sciri.
Guvernulu ungurescu a răspunsă la scris6- 

rea guvernului austriacă privitdre la modificările 
făcute de camera deputațiloră austriac! în tari- 
fulă vamală. La finele lui Augustă se va țină 
o conferință comună vamală și comercială. Des
pre sorții încheiării pactului nu se scrie nimică.

—0—
Intre locuitorii moliamedani din Colașinu, cari 

la 7 Iuliu au atacată mai multe sate cedate Mun- 
tenegruluij domnesce continuă ferbere contra gu
vernului muntenegrenii, din causa disposițiuni- 
loră luate de acesta cu privire la moșiile emi- 
granțiloru mohamedanl. Din Cossovo s’au tri
misă două batalidne de soldați la Colașinu, ca 
să ’mpedece eventualele turburări.

—0—
Să scrie din Sofia că ancheta privitdre la 

conspirațiunea, care a avută de scopă d’a omorî 
pe principele Alexandru, este terminată și proce- 
sulu celoră cari suntă implicați în elă se va ju
deca în curendă. Șăse-spre-dece dintre conspi
ratori suntă în încliisdre: trei-spre-dece Munte
negreni și trei Ruși. Unulă din aceștia din 
urmă, căpitanulă Vabokoff, care, după cum se 
pretinde, ar fi fostă șefulă conspirațiunii, este 
închisă la consulatulă rusă la Burgas.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.*)

TIMIȘORA, 5 Augustă. —Cu privire la în
călcarea granițelor la Orșova, pe temeiul datelor 
adunate la fața locului se anunță, că la 1 Augustă 
înainta unu despărțămentă de soldați români din 
loculă dela graniță Vârciorova, trecii părăulu 
Bachna, păși pe teritoriu ungară, ocupă apoi 
unu teritoriu mai naintc neutrală, care se întinde 
de-a stânga părăului Bachna cătră stavilarulă 
căii ferate, apoi pană la țărmulă Dunării. Fiindă 
întrebați că cine le-a poruncită să trăcă grani
țele, răspunseră Românii, că comandantulă com
paniei. In diua următdre se duseră comandan
tulă de corpă Degenfeld, care petrece la băile 
Mehadia, precum și solgăbirăulă cercului, la fața 
locului. Cu tdte astea Românii deșertară într’a- 
ceea teritoriulu ungară mai nainte fără nici ună 
altă incidență. Asupra încălcării granițelor^ s’a 
luată protocolă în presența comandantului De
genfeld.

FRIBURGtJ, 5 Augustă. — In procesulă 
socialistă, deputății dietali Bebel, Auer, Vollmar, 
Viereck au fostu condamnați la închisdre de 
nouă luni și la cheltueli de judecată.

DIVERSE.
0 turnură perdută. — »Mărk. Ztg.“ dinNeu. 

pin conține următorulă inserată: » 0 turnură s’a gât., 
în Molchow. CuprinsulQ : batistă, cravată, vată, vălă ș» 
alte bucăți din îmbrăcămintea dameloră; se păte lua 
din strada Ludovicii 28.“ Esplicațiunea acestui înserată 
o aduce „Neu-Ruppiner-Zeitung« în următorulă modă 
după istorisirea unui abonată: »Duminecă am întreprinsă 
o preumblare la Molchow; aprope de birtulă d’acolo am 
găsită o turnură de o estensiune respectabilă, de care 
societatea ce se află pe drumulă satului rîdea de se ți
nea cu mânile de pântece. Turnura care se compunea 
dintr’o pungă (traistă) cusută din pânză albă am dus’o 
în birtă, ca să’I esamineză cuprinsulă, și am găsită în 
ea: 1. O cantitate de vată, 2. 0 cârpă de bucătăria 
jumătate arsă, 3. ună șală de mătase pentru dame, 4. 
ună vălă negru, 5. o păreche de ismene de lână pentru 
damă, 6. o batistă semnată I. I., Dama, care ’și perduse 
acestă obiectă de jîmfrumsețare, a fostă și ea martoră 
(ftulară la acâstă importantă descoperire, căci perplexi
tatea, ce se observă la ea, ne îndreptăți să presupunemă 
că ea e proprietara/

Bibliografia.
Convorbiri pedagogice, revistă lunară, pentru edu- 

cațiune și instrucțiune. Redactoră resp. interimală : locmu 
Popii Reteganidu, învățătoră poporală. Broșura 2 dela 1 
(13) luliu are următorulă sumară: Vasile Petri : viâța, 
activitatea și biografia lui, cu portretulă fotolitografică și 
facsimilulă de subscriere. — Chemarea învățătorului po
porală. — Să fiă. învățătorulă june, seu însurată.—Ceva 
despre pâne. — Dascălulă Ioniță (novelă). — Anecdote. 
— Cronica contimpurană. — Revista cfiareloră pedago
gice. — Curieră bibliografică. — Mosaică. — Locă de 
informațiunl, — Ghicitură. — Telefonulă Redacției. — 
Premii pentru abonații .Convorbiriloră Pedagogice". — 
Publicațiuni.

Romănische Revue, revistă lunară, politică-literară; 
apare în Budapesta și costă pe ană 8 fl., pentru străi
nătate 25 franci său 20 maree. Redactorii Dr. Gorneliu 
Diaconovich. Broșura Vl-a de pe luna lui Iunie are ur
mătorulă sumară: An die Leser der »Romănischen Re
vue". — Einige Worte uber die Nationalitătenfrage, von 
Lud. Mocsâry. — Aus dem >Fundus Regius", von V. 
Barciană. — Aus der romănischen Presse. — Ovid. — 
Meine Antwort fur Herrn Hunfalvi Pâl, von A. D. Xe- 
nopol. — Wie der Romănische Bauer seinen Kalender 
macht.

Asociațiunea, revistă economică literară, apare în 
Bucuresci la 1 și 15 a fiă-cărei luni sub direcțiunea 
d-lui Basilie G. Livianu-, administratoră: A. Negriseanu. 
Nr. 1 dela 1 Iulie conține: Scopulă revistei. — Asso- 
ciațiunea. — Despre societățile de ajutoră reciprocă. — 
Societatea funcționariloră publici. — Tudora, poveste — 
Câteva cugetări.

Cursulu pieței Brașovu
diu 5 Augustă st. n. 1886.

Bancnote românesc! .... Cump. 8.68 Vend. 8.71
Argint românesc .... . . » 8.60 8.65
Napoleon-d’orî................. . . » 9.97 10.—
Lire turcesc!..................... . . > 11.27 » 11.30
Imperiali......................... . . » 10.26 • 10.29
Galbeni............................. . . » 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 > 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 121.i/2 » 122.Ua
Diseontulă . . . » 7—10 % pe ană.

Editoră : Iacobîi Muresianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiann

de mare, cari dau agronomului și grădinarului destulă de 
lucru.

Amentimă pe scurtă numai pe vermele de pi- 
ciocl (cartofi), care într’adevără își are patria în Ame
rica, dăr s’a strecurată și în Europa și s’a ivită in unele 
locuri în modă înspăimântătoră, încâtă chiară guvernulă 
a dată agronomiloră instrucțiuni spre stârpirea acestui 
stricăciosă insectă și a împărțită chiară desemnurl și 
descrieri despre acestă mare făcătoră de rele. Spre no
rocire însă se pare că elă nu voesce să se aședle în Eu
ropa pentru durată. Cu multă mai vertosă, și mai în
temeiată îngrijare a insuflată și mai insuflă încă cultiva- 
toriloră de vii așa numitulă •păduche de viță» (Reblaus, 
phylloxera vastatrix), care s’a ivită în multe locuri.

Vii întregi trebuiră smulse, arse, și nimicite din causa 
acestui stricăciosă animală. Pănă acuma nu s’a aflată încă 
nici ună mijlocă—afară de naftalină — spre a combate 
aceste periculăse insecte. Chiar afumarea cu puciâsă și 
gunoirea cu cenușă rămaseră fără efectă.

Ivirea în masse a gândaciloră (scărăbușiloră) 
de Maiu (melolontha vulgaris), și anume a larveloră 
sale, carisuntă cunoscute sub numele de .vermi groși» 
(Engerlinge), a făcută adeseori agriculturii și grădinări
tului pagube simțitâre, fiindcă larvele acestoră gândaci 
strică forte tare rădăcinele tut.uroră planfeloră de cultură 
și rodă totă. Gândacii de Maiu înșiși rodă eră foile ti 

nere ale pomiloră tocmai atuncia, când ele ară fi mai 
de lipsă pentru umbrirea floriloră și a fructeloră în în- 
tâiulă stadiu de desvoltare sâu famare.

Este însă cu tâte acestea ună norocă pentru piu- 
gară, că mai tâte animalele mănâncă tare bucurosă gân
daci de Maiu și larvele acestora, împuținându se prin a- 
câsta nu numai numărulă prâ mare ală loră, ci fiindă ei 
pentru forte multe pasări ună nutrimentă fârte plăcută, 
mai vertosă pe timpulă acela, când cele mai multe pa
sări au să îngrijâscă de o numerâsă posteritate.

Stricăciose în modă eminentă pentru plugară din
tre patrupede s’au arătată în ținuturile nâstre șorecii 
de câmpă mici (hypudaeus arvalis). Și cu dreptă îi 
și urăsce cu desăvârșire fiăcare omă, ale cărui țârine 
suntă bântuite de aceste animale rodătâre și supărăciâse.

Șâ recele de câmpă (mică) se deosebesce lesne 
de verii săi, de șârecele de pădure (mus silvaticus), 
care este cu multă mai puțină stricăciosă, sâu de șâ
recele de casă (mus muscatus) și de șorecelulă 
(mus minutus) celă chiară atâtă de drăgălașă. Intrâga 
înfățișare a acestoră animale este chiară fârte neplăcută. 
Corpulă nătângă și grosă, piciorușele fârte scurte, așa 
pântecele, care este de o colâre sură mai deschisă ca 
spinarea, mai că se atinge de pământă. Capulă grosă și 
fără formă, cu ochi mici bulbucați, urîtă, și urechile cele 
mici ascunse aprâpe de totă în pâră. Fârte neplăcută 

este Ia aceste animale chiară și mirosulă celă înțăpă- 
tosă de șorece. După mârte ele se împută (trecă în 
putrediciune) fârte curendă și răspândescă număi decâtă 
o putâre nesuferită. Pe lângă tâte aceste calități rele 
suntă ele persecutate — spre norocirea omenimii — cu 
mare înverșunare și mâncate cu mare poftă de fârte 
multe alte animale. Când se ivescă mulți șâreci, chiară și 
vulpile îi vânâză, și cu acâslă ocasiune ele se apropiă 
atâtă de tare, încâtă nu mai observă precauțiunea, ce 
le caracterisâză atâtă de multă. Ba și unii câni prindă 
șâreci de câmpă și-i înghită, ceea ce la cânii de vânată 
nu se pole numi tocmai virtute.

In veri secetâse se înmulțescă șorecii de câmpă 
așa de tare, încâtă devină o adevărată calamitate pentru 
țâră. In unele țări se plălescă chiară prețuri pentru 
șorecl de câmpă uciși, spesându-se în modulă acesta 
sume considerabile.

Intr’ună articulă, ce va mai.urma, avemă de gândă 
a arăta pe rândă onorabijului-^etitoră și pe amicii agro
nomiei, fiindcă observarea acelora oferă multe părți in
teresante, și fiindcă nu numai plugarulă, ci și ori-care 
amică ală naturei va consacra bucurosă câteva âre 
pentru observarea lumii animaleloră

Wilhelm *hlausmann.
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GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Oursuln la barsa de Vians SJursa de Bucuresci.
din 4 Augustâ st. n. 1886.

de aurii 4°/0 . . . 107 80 
A de hârtiă 5°/0 . . 95.— 

jprumutulti căilorfi ferate 
ungare......................... 154.75

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.60

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) . . . . 128 50 

Amortisarea datoriei căi-
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 120 — 

Bonuri rurale ungare . . 105.30 
Bonuri cu cl. d6 sortare 105.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10 
Bonuri rurale transilvane 105 30

Bonuri croato-slavone . . 105.25 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................100.25
Imprumutulii cu premiu

ung.................................. 123 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126.— 
Renta de hărtiă austriacă 85.50 
Renta de arg. austr. , . 86 30
Renta de aurii austr. . . 122 20 
Losurile din 1860 . . . 142 20
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 870 —
Act. băncel de creditti ung. 288.40 
Act. băncel de credita austr. 284.40 
Argintulfi —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.01 
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61 58 

| Londra 10 Livres sterlinge 126.10

Cota oficială dela 22 Iulie st. v. 18 <G.
Cump. vend.

Renta română (5%). . . 93’/* 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 97’/a 98—

convert. (6°/0) 88Va 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 3374
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103— 1037a

> 5) „ (5°/o) - 871/* 88—
» » urban (7%) ■ . ÎOO1/* 101—
» » (6%) . 917a 92—
> ’ (5°/o) . • 83- 8374

Banca națională a României 500 Lei 1010 1020
Ac. de asig. Dacia-Rom. 265 270

« > » Națională 210 220
Aurti contra bilete de bancă . . 13.— 14.—
Bancnote austriace contra aură. 2.01 2.02

De vendare!
Casele Dâmnei Teofania Ivanu de Lemeny 

din strada Furcdiei Nr. 62 împreună cu o gră
dină prd frumdsă, libere de ori ce sarcină, să 
vândă de bună voie. Informațiuni la D-Iă Lu- 

. dovictt. Harmafh advocată, în cancelaria sa din 
i
'strada Căldărariloră Nr. 546.

școlari si student!
9 9

In ulița mare Nr. 1433 (Scheiu) peste drumu 
de gimnasiulu românii se primescu școlari și studențl 
în cuartiru și costu sub cea mai bună îngrijire și cu 
prețuri eftine.

se potă face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..........................................3 fi. —
„ șăse luni..........................................6 fi. —
„ ună ană........................................12 fi. —

(Avisti d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită (Jiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANS“

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . . . . ... 10 franci
„ șâse luni..................... ... 20 >5

,, ună ană..................... ... 40 H

x

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/-

MersulU trenurilor!!
pe linia Predealîi-Budapesta și pe linia Teiuștt-Aradîi-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeald-Budapesta Budapesta—Predeal sl

BucurescI

Timiști

Prodealu

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfi
Hașfaleu

(
(

Trenă 
de 

persâne

Tren Trenă 
accelerat omnibua

Trenă 
omnibus

Sighișâra

Elisabetopole

(
(

Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu
CrăciunelO
Teiușft
Aiudtt

jjVințulti de susâ 
Uiârai 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu /

Nedeșdu
Ghirhfiu 
Aghiriști 
Stana
Huiedinti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe 
Oradia-mare j 

P. Ladâny 
Szolnok 
Buda-pesta

Viena > 
k 

Nota: Orele de nâpte sunttt

— 4.50 7.45
— 9.32 12.50

1.09
— 9.56 1.40
— 10 20 2.27
6.22 - 2.55
7.01 _ 3.38
7.33 — 4.17
8.01 _ 4.47
8.45 __ 5.42

10.10 __ 7.37
10.29 --  ■ 8.01
10.39 8.21
11.19 — 9.05
11.54 _ 9 43
12.12 — 10.02

10.30
12.56 .— 10.50

1.30 — 11.29
1.45 — 11,47
2.11 — 11.35
2.55 — 1 04
3.17 — 1.30
3.24 — 1.39
3.31 — 2.07
4.09 — 3.0a
5.36 — 5.08
5.56 5 35
6.16 — —

6.37 — —

6.53 — —
7.08 — —

7.34. — —

7.55 —; —

8.35 — —
8.53 — —
9.12 — —
9.31 — —

10 06 — —

10.25 — —

10.35 — —
10.41 — —
10.51 11 10.37
12.37 tu 1.45
2.58 — 5.34
6.00 — 10.05
— — 10.50

3.00 8.50 6.05
cele dintre liniile grâse.

— Viena
— Budapesta
— Szolnok
__ _ P. Ladâny

Oradea mare
Vărad-Velencze
Fugyi-Vâsârhely

__ Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana

— Aghiriș
GhirbSu

— Nedeșdu

Clușiu—

_ _ Apahida
— Ghiriș

Cucerdea /—
—
__ Ui6ra
_ Vințulfi de susfl
— Aiudti
,— Teiușft

8.00 CrăciuneW
8.34 Blașfi
8.59 Micăsasa
9.34 Copșa mite

10.16 Mediașâ
11.04 Elisabetopole
12 17 Sigișdra
12.47 Hașfaleu

1.21 Homorod
2.05 Agostonfalva
3.08 Apatia
3.89 Feldiora
3.55 (
4.06 Brașovă )

— Timișii
Predealu (

X8.22
10.30 BucurescI

Trenă 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibu

Trenă 
de 

persâne

Trenă 
omnibus

— — — 1 —
6.47 1.45 3.15 6.20 8.00

10.37 3.44 7.29 9.11 11.40
1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28 —
— — 9.45 2.00 .. -

— 9.59 2 11 —
— 7.14 10.28 2.34 —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 — ■
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —

10.01 10.28 5.05 6.43 —
10.26 — — 7.03 —
10.52 — — 7.26 —
12 37 — — 8.51 —

1.36 — — 9.31 —
1.48 — — 9.43 —
1.57 — — 9.51 -—
2.06 — — 9.58 —
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44 —
3.45 — — 11.28
4.06 — — 11.44 —
4.45 — — 12.18 —
5.05 — — 12.36 —
__ — — 1.22 6.01
— — -- 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
1.09 — 7.14 1.09
1.55 5.45 — 1.50
2.53 6.22 — — 2.48
3.28 6.47 — — 3.23
— — — — 4.56
9.35 11.45 9.40

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Budapesta- Aradft-Teiuștt.Teitișiî- adfi-tBndapesta

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă de 
persâne

Trenă de 
persâne

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnibus

Teiușft 11.09 -- ! 3.56
1

Viena 11.00 --- —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de joșii 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 oZOlUOik 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 191
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.40
Branicica 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișfl 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok \ 2.39 — 4.53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 Teiușft 12.05 — 2.24

Aradtt-TiMaișfira Simeria (Piski) Petroșeiai

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
nmnlbnfl persâne persâne persâne omnibus omnibus

Aradsfa 5.48 6.05 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 — . 6.33 Strei u — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6 44 — 6.58 Hațegil — 1 19 3.49
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva — — — Banița — 3.35 6.07
Timișdra 9.02 — | 9.08 Petreșeui — 4.04 6.39

'ffiisaișdra-Aradilk Petroșewi—Simeria (Piski)

Tranu de Trenă de Trânti Trenă Trenă Trenă
persâne persâne omnibus omnibus omnibus de pers.

Tfmiștira 6.25 5.00 JPetroșenl 6.49 9.33
Merczifalva — — — Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.50 11.37 —
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 HațegO 9.31 12.17 —
A radulă nou 9.11 — 8A1 Streiu 10.16 12.58 —
A vadă 9.27 — 8 17 Mâneri® 10 53 1,35 —


