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avută o întrevedere cu finiți cancelarului, cu con
tele Herbert Bismarek, a fostă însărcinată să dea 
lămuriri liniștit.ăre despre intențiunile lui Bou
langer. Pe cine să credemă, căci scirea îngri- 
jitAre de mai susă se dă ca provenindă din is- 
voru necondiționată demnă de credință? Nici 
cei din Berlină, nici cei din Paris nu mai au 
curagiulă să crădâ în susținerea păcii. Intrăga 
pressă parisiană și berlinesă consideră situațiunea 
ca fArte seriAsă.

Dăr nu numai din Vestă amenință furtuna. 
„Matin“ e informată din Viena, că pregătirile 
militare ale Austro-Ungariei se facă la cererea 
Germaniei, care nu și-a putută asigura deplină 
neutralitatea Rusiei pentru casulu de răsboiu cu 
Francia. Acăstă stare de lucruri dateză din 
Decemvre, când a fostă în Berlină prințulă re
gentă ală Bavariei, ale cărui raporturi de înru
dire eu casa domuitore austro-ungarâ suntă cu
noscute. „Journal des Dăbats“ dice, că starea 
raporturi lorii dintre Francia și Germania oferă, 
ce e dreptă, ocasiunea, dăr nu și motivulă d’a 
se pregăti A ustro-Ungaria, ală cărei ochiu nu e 
îndreptată spre Rină, ci spre Dunărea de josă. 
înarmările Germaniei au ca țintă pe Francesi, 
pe când ale Austro-Ungariei se facă în vederea 
unui conflictă cu Rusia.

Ună altă indiciu de seriositatea situațiunei 
și în Ostă este scirea ce ni s’a telegrafiatu adi 
din Viena, că convocarea delegați uni loră e pusă 
în perspectivă pe <j* ua de 10 Martie și că Sâm
bătă său Duminecă se va publica decretulu, care 
interdice esportulu cailoră.

*) Avemă informațiunl positive, că în seminarulă 
metropolitană din Blasiu de câțiva ani incăce s’a intro
dusă prin actualulă metropolilă și sludiulă economiei ru
rale, care li-se propune teologiloră cam 2 ore pe săp
tămână. De asemenea li-se propune 2 ore pe săptămână 
și higiena, Economia rurală se propune și la preparandia 
de acolo. — Red

In fața acestoră stări de lucruri, a dispă- 
rutăagprăpe cu totulu speranța, că se va pută lim
pedi situațiunea alt.felă decâtă prin arme.

Brașovu, 23 Ianuariu 1887.
Asigurările ce le dau tote guvernele euro

pene, că voescn pace, și speranțele ce încă totCi 
se mai audă esprimându-se în unele parlamente, 
că se va pntd susține pacea, nu mai au nici o 
valore. Organulii cancelarului Bismarek le con
sideră ca vorbe deșerte și nu se pAfe opri d’a 
lua în ironiă[declarațiunile făcute în dilele acestea 
de ministrulu președinte ungară în camera de- 
putațiloru, dându a se’nțelege, că cei din Pesta 
și din Viena se nutrescu cu ilusiunl, deeă totu 
mai credă în susținerea păcii.

Și într'adevâră că pe di ce merge se’nmul- 
țescO semnele unui torte apropiată periculă. Si
tuațiunea europeană e atâtă de încordată, încât 
omulă trebue, vrendă nevrendu, să s'aștepte în 
fiăcare momentă a vedd deslănțuindu se tdte fu
riile rfisboiului, ce amenință întrega Europă.

Pregătirile de răsboiu ce se facă de tdte 
statele cu ne mai pomenită grabă, cheltuelile 
enorme ce le pretindă aceste pregătiri, greutatea 
dăriloră ce apasă popdrele din causa acdsta, stag
narea afaceriloru comerciale, miseria ce se în
tinde cu pași repet}!, neputința guverneloră d’a 
lucra pentru bunăstarea internă a popdreloră — 
afară de patria ndstră, unde guvernulu nici n’a 
visată vr’odată să’și bată capulă cu așa ceva — 
fiindă totă atențiunea loru absorbită în afacerile 
esteriâre, tote acestea au adusă o stare de lu
cruri ce nu mai e de suferită și trebue limpe- 
tfită odată, și după tote indiciele numai cu ar
mele se mai pbte limpedi.

Ceea ce a mărită și mai multă îngrijirile 
și temerile de răsboiu, cu deosebire între Ger
mania și Francia, este atitudinea pressei oficidse 
germane, care nu lasă să trăcă di fără a ame
nința pe Francesi. Aceste amenințări, care și-au 
luată începutulă cu discursurile prințului Bis- 
marck în Reichstag, n’au făcută decât.u să agra
veze situațiunea, căci după cum ne comunică 
telegramele din Paris opiniunea publică franceză 
devine totă mai amârîtă. P6te să fiâ vorbele 
cancelarului Bismarek și articulii răsboinici ai 
pressei oficiAse germane numai nisce manevre 
electorale, pentru ca să obțină cancelarulă în 
noulă Reichstag o maioritate favorabilă proiec
tului militară; dăr nu se p6te contesta, că ele 
au înăsprită relațiunile dintre Francia și Ger
mania, așa că atji au ajunsă la cuțită.

Mai cailele trecute se vorbea de o notă ce 
avea de gândă să o trimătă guvernulu germană 
celui franceză, spre a’i cere lămuriri în privința 
înarmăriloră franceze. Nota nu s’a trimesă încă, 
dăr în cercurile bine informate germane se sus
ține, că nu s’a renunțată la ac.estă plană și că 
nota pAte fi încă adresată. Se pare însă că gu
vernulu francesă n’a așteptată să i se ceră lă
muriri, ci a găsită cu cale să ceră elu lămuriri 
dela guvernulu germană. O telegramă din Ber
lină anunță, că ambasadorulă francesă Ilerbette 
ar fi însărcinată de guvernulu său să căra im
portante deslușiri prințului Bismarek. Și anume, 
ambasadorulă francesă să întrebe „cu tAtă poli- 
teța“, cum au să se’nțelăgă acele vorbe ale lui 
Bismaick, „că actualului guvernă franceză i-ar 
pută urma altulu, care să ’mpingă lucrurile la 
răsboiu“ ; totodată să atragă atențiunea cancela
rului asupra limbagiului plină de ură ce-lu ținu 
foile oficiAse germane de săptămâni întregi con
tra Franciei și în specială contra ministrului de 
răsboiu francesă Boulanger, deArece acestă lim- 
bagiu a iritată poporulu francesă.

Dăcă relațiunile dintre Francia și Germania 
au ajunsă atâtă de încordate, încâtă să’și cără 
una alteia lămuriri, atunci nimenea nu va pută 
(Jice că suntă nejustificate temerile de răsboiu. 
Cei din Berlină negreșită caută să slăbăscă efec- 
tulă ce l’a produsă scirea de mai susu, dicendu 
că ambasadorulă franceză Herbette, care a și 

și când s’ar fi petrecută în epocele preistorice său pe 
alte planete, deși și pe la noi se află în mai multe lo
curi unele condiținni forte favorabile.

Să luămă d. es. Brașovulă. Scimă cu toții, că 
Românii din Scheiu suntă fărte buni grădinari și culti
vatori de pomi, ear cei dela Dirste și Stupini cultivă le
gumi și zarzavaturi fdrte bune, scimă, că Brașovului 
grațiă situațiunei sale la frontiera Ardeiului și României 
și a legăturei sale cu ambele țeri prin calea ferată, i e 
posibilă să părte ună comerciu bumcelă cu păme și 
struguri în ambele țări, d’asemenea scimă și vedemă cu 
toții, că atâtă la orașele din Ardeală câtă și la cele din 
România n’avemă de locă grădinari de specialitate, ci 
numai câțiva străini — din Boemia — din cismarl, bir- 
tași etc. acum facă și pe grădinarulă, și adeseori cu 
bună succesă și deși prin urmare munca unoră grădi
nari de specialitate, seu și numai cu ceva teoriă, s’ar 
plăti forte bine, și deși cele mai multe grădini și stupini 
suntă adi in mânile Româniloră, ba chiar hiserica St. 
Nicolae din Scheiu e proprietara unoră grădini și stu
pini frumose — totuși pănă a<p nici eforia bisericei, și 
nici cineva din numărosulă corpă profesorală și învăță- 
torescă dela gimnasiu și scălele centrale nu s’a gândită 
la înființarea unei seole de horticultura său celă puțină 
la deschiderea unoră cursuri publice și grătuite de gră
dinărită și pomicultură.

Totu așa și la Blasiu*),  care este situată în centrulă 
regiunei vinului, și deși atâtă metropolia câtă și diferitele in- 
stituțiunl și fundațiuni de cultură, dispună de moșii șj 
podgorii mari, totuși pănă acum nu s’a făcută nimică pentru 
ridicarea și îmbunătățirea agriculturei și viticulturei române. 
Totă așa e și la gimnasiele din Beiușiu, Năsăudă, Bradă, 
și la seminariile din Blasiu, Sibiiu, Gherla etc.

Deși însumi recunoscă și sciu apreția pe deplină 
însemnătatea și valorea studiiloră classice, și mi s’a ofe- 
ferită destulă ocasiune să facă comparația între absol
venții gimnasiiloră nostre și ai celoră străine din Ardălă 
și între cei dela gimnasiile și liceele din România, Aus
tria și Germania și prin urmare să mă convingă despre 
partea loră cea bună și cea rea, atâtă față cu cestiu- 
nile vieței practice, câtă și la studiile înalte — univer
sitare — totuși nu polu aproba programa de aiji a gim
nasiiloră și seminariiloră năstre, căci ea e unilaterală, 
neglige aprdpe cu totulă tocmai partea esențială pentru 
noi, și, după cum resultă din cele înșirate păn’aci, ea 
nu corăspunde de locă cu necesitățile și raporturile ac
tuale ale națiunei române din Ardălă și Țăra Ungurăscă 1! 
Comparațiunea ce s’ar face între starea gimnasiiloră 
nostre și ale altora, ori care ar fi ea, nu se potrivesce, 
e greșită, căci altele suntă împrejurările și necesitățile 
aceloră popără și institute, și altele ale năstre, căci în 
nici ună stată și la nici ună poporă nu voră fi siliți 
pesta 9O°/o din studenții și absolvenții de gimnasii d’a 
nu se mai ocupa niciodată cu literatura ci a lua plugulă 
de corne, ca la noi.

Prin urmare adi, când puternicii 4'lei ne persecută 
pe tote terenurile, când statulă ne esclude sistematică 
din tdte posturile și funcțiunile sale, din justiția, admi
nistrația, dela institutele sale de învățămentă, dela calea 
(erată, poștă, telegrafe, finance etc. și cu escepțiunea pu- 
țineloră ndstre instituțiuni, suntemă avisați numai și nu
mai la agricultură.

Deeă nu voimă să perimă, ca poporă și națiune, 
datori suntemă să ținemă contă de împrejurările aceste 
și de sortea și viitorulă celoră 93% din frecventanții 
instituteloră nostre, și dăcă nu le putemă oferi satisfac- 
țlunea morală și materială, și statulă nu voesce să facă 
nimică pentru ei, să le ușu-ămă celă puțină lupta pen
tru esistență, dându le’arme potrivite pentru acesta. Și 
tocmai aci este terenulă, pe care amă pute noi lucra 
cu mai multă sporă, și secera triumfurile cele mai mari 
economice și politice

Invftțhineiitiilfi nostru mediu și superiorii, 
în raportă cu necesitățile nostre.

III.

Să nu se credă, că la noi nu s’ar fi potută face 
mai rnultă în privința economiei din causa îmbucățirei 
păinentului și a lipsei de capitală. Ba se putea și să p6te 
face încă fărte multă și unde n’ar pute face singuraticii, 
acolo ar pută face asociațiunile.

Să luămă de esemplu cele mai mari și mai renu
mite firme de semențe din Austria și Germania, cari prin 
cultura și esportulă de semențe suntă cunoscute a<Ji in 
iotă lumea, și deslacă pe fiecare ană semențe de miliOne 
de mărci; ele au începută operațiunile loră cu câteva 
eclare de pămăntă. Astfelă firma de semențe de flori 
de grădină, frații Dippe din Quediinburg, ’și-a începută 
operațiunile cu 12 hectare și adi după vr’o 30 ani, cul
tivă peste 2500 hectare, firma F. Knauer din Grobers, 
renumită prin cultura semenții de sfeclă de zachară și a 
altoră semănțe agricole și de grădină, a începută cu 25 
hectare, luate în arendă; totă așa și cele mai multe și 
mai renumite firme de semențe din Erfurt — cari a<ji e 
cenlrulă comerciulut de semențe — au începută cu nisce 
areale fdrle modeste.

In Germania unii grădinari, de pe areale decâte 
2—3 hectare au venite de sute de mii mărci pe ană. 
Astfelă ună grădinară dela Dresda espusese la Berlină 
in anulă 1884 nu mai puțină de 25 000 esemplare, din 
o singură fibre, în tote mărimile, varietățile și culorile 

și nuanțele cele mai fine.
Tocmai resultatele sciinței și mijldceloră de cultură 

și comunicațiune ale timpului modernă au făcută posi
bilă o împărțire a muncei și în agricultură, au făcută 
posibilă, ca unele rasse de animale și plante, resultate 
din o lungă și bogată nutrițiune și îngrijire, să dea ună 
folosă îndoită și întreită, decâtă cele ordinare, au făcută 
posibilă ca agr'cullorii să afle mai de folosă d a cum
păra și importa vitele și plantele de prăsită din alte lo
curi și alte economii, unde suntă condițiunile mai favo
rabile și le potă da o mai bună îngrijire, decâtă a le 
produce ei înșiși. Tăie aceste însă pentru agricultorii 
noștri suntă lucruri cu totulă necunoscute, informai ca
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Pe când șovinlștii de a<}I, in fanatismul lorii or
bita de pasiune, ne persecută și escludă din Iote func
țiunile publice, și pe când ei iau pe cismarii și măsurii 
loră dela sulă și teslă, pentru a ni-i impune nouă ca 
fbszolgabirăi și judecători, a-i tace domni, cari tluctueză 
și să mlădie ca trestia de ventil, noi să ne aruncămă 
cât mai multă pe cele economice, să ne creămă brațe și forț • 
productive, din âmenii de carte, 6menl cu stare și indepen
denți, din cari apoi la ună momentă dată, totdeuna 
poți face domni și funcționari, să ridicămă starea morală 
și materială a poporului.

Pe când Ungurii umblă d a pisa apa in piuă — 
după ăulturegyleturi și fiascuri — er averile loră treeă 
cu sulele în mănile patrioțiloră de genulă nou - ale 
Jidaniloră — noi să ne formămă industriași și negustori 
câtă mai mulți, și agricultori sdravenl, arendași și antre
prenori de moșii medii și mari, și în fine omeni cu 
stare, proprietari mari. Pe lângă cele 40, (>0 — 100 ju- 
găre de pământă ce au unii din țăranii noștri mai cu 
stare, ajutorați de inslitntele române de credită polă lua 
in arendă pe ună timpă mai lungă seu chiar cumpăra 
cotnplecse mai mari dela comune, biserici, scule seu 
chiar și din proprietatea mare, fostă odinioră nobilitară. 
Decă cele dm urmă, în urma bancheteloră și fiascuriloră 
celoră multe, și așa vină la vâncjare de le rămână jida
niloră pe ună prefă ridiculă, 6re de ce nu amă face 
și noi concurență jidaniloră, și nu amă consolida pro
prietatea mică și amă d’a mai multă putere proprietății 
medii??

Tocmai lipsa de salare și lefi ficse și suficiente a 
preoțiloră și invățătoriloră noștri, care i constrânge să 
porte și economia de câmpă și se muneescă, alăturea 
cu țăranii, decă ea e ună rău forte mare, conține și 
ceva bine, căci preotulă și învățătorulă. eșită din sî- 
nulă poporului, nu se depărtâză de elă și nu se instrăi- 
neză formândă o classă deosebită, cum suntă d. e. preoții 
români din Bucovina, ci rămână părtași la tote suferin
țele și nevoile lui, ii face să fie organele cele mai po 
trivite pentru ridicarea stării morale și materiale a po
porului, căci întroducendă preotulă, învățătorulă, nola- 
rulă o cultură raționată, de sigură îi voră imita în cu- 
rândă și țăranii.

Deci pănă voră luci și pentru noi timpuri mai se
nine și voră ave și preoții noștri ună venită ficsă și 
vomă fi in stare de a înființa și întreținea ună numără 
corăspunijătoră de scole spe.iale de agricultură, fără a 
schimba câracterulă gimnasiiloră nostre de gimnasii cla 
sice, seu a le transforma în scdle reale ori speciale de 
agricultură, și fără a le știrbi într’ună modă simțitoră 
cultura universală urmărită adi, totuși se p6 e ține contă 
de împrejurările amintite mai susă, și programa la gim
nasii, scoli preparandiale și seminarii pdte fi modificată 
și complectată astfelă, ca să corăspundă pe deplină tre- 
buințeloră nostre. _________

Pregătiri militare în Germania.
Qiarului »Kolnische Zeitung“ i se scrie din Maiența, 

că administrațiunea militară germană nu lasă nici ună 
mijlocă nefolositu spre a pregăti în timpă de pace t6te 
cele de lipsă pentru casulă unui răsboiu, Astfelă în ul- 
timile săptămâni intendențele diverseloră corpuri de ar
mată au încheiată cu mai mulți comercianți din Ma
iența și din împrejurime contracte pentru esecutarea de 
lucrări și furnituri, necesare la construirea de barace 
și alte construcțiunî de felulă acesta, pentru casulă unui 
răsboiu. Pentru termine scurte se dau prețuri mari 
Ludwigs-Bahn din Hessa a luată asupră’și sarcina d’a 

întocmi repede o mare stațiune pentru aprovisionarea 
trupeloră la gara Bischofsheim. unde se încrucișează li
niile din nord pela Francfortă și din sud pela As hal- 
fenburg

Luptele ltalieniloriî eu Abisinienii.
In ij'lele trecute o telegramă ni-a comunicată soi

rea, că intre trupele italiene. care ocupă Massauahulă, 
și între ună corpă de armată abisiniană a isbucnită 
răsboiulă.

Amărunte despre luptele purtate pănă acum au so
sită la Borna și în ședința dela 1 Februariu a camerei 
deputațiloră, ministrulă Deprelis a cetită urmălorea tele
gramă ce a Irimis’o generalulă (lene din Massauah la 
29 lanuariu:

„Ferim, 31 lanuariu. La 24 lanuariu, Bas Alulah 
(comandantulă trupeloră abisiniene. — Red.) părăsi 
Ghinda, tăbărî în sudostă de Saali, atăeâ la 25 lanuariu 
acâslă localitate și după trei ore de luptă fii respinsă. 
Italienii au avută 5 morți și 4 răniți Ferderile abisi
niene suntă necunoscutei La 26 lanuariu, porniră ti’ei 
companii ilaliane și 50 neregulat! din Monkullo, ca să 
aprovisioneze Saati. Pe la calea jumătate, Italienii fură 
atacați și după mai multe ore de luptă fu nimicită co- 
lona (italiană/ Deja 90 răniți se află în spitalulă din 
Massauah ’Mi reservă a trimite o listă precisă a mor 
țiloră și rănițiloră. Causa perderei este estinderea peste 
măsură de mare a liniei nostre. Fosturile din Saati, 
Wua și Arafali le-amă ehiămată îndărătă, Se pare, că 
Ras Alulah, din causa greleloră perderi și număroșiloră 
răniți, să rentorce la Ghinda, probabilă pentru ca să’și 
întărescă trupele și să aștepte sosirea lui Negus (princi
pelui; care se dice că se află în marșă inaintândă 
cu trupe.“

Acestă depeșă a fostă ascultată cu seriositate și 
liniște, și imediată se formă comisiunea spre a desbate 
creditulă cerută de guvernă. Froiectulă de lege respec
tivă, pe care comisiunea l’a și primită în unanimitate s’a 
și pusu în desbaterea camerei. Corpulă de espedițiune, 
care se echtpeză, (numără deocamdată 10,000 omeni. 
Tote corăbiile disponibile ale societății „Navigazione 
Generale'1 se dirigeză ia Neapole.

După ale depeșl ale generalului Gene, lupta celoră 
trei companii italiane cu Abisinienii, cari erau de 20 de 
ori mai numeroși, a durată optă ore. împușcăturile n’au 
fostă audite de celelalte trupe italiene căci lupta s’a 
dată la o depărtare de dece ore de marșă dela Massauah, 
prin urmare nu era cu putință să fiă ajutată colona.

După depeși din isvoră englesă, perderile Abisinie- 
niloră suntă enorme și se urcă la șese mii (?) morți și ră
niți. Se pare că oficerii au căzută toți. Lupta au per- 
dut’o cei 450 de Italieni în ultimele două ore eu 
baioneta.

Italienii bănuescă, că Abisinienii suntă puși de o 
putere străină, ca să încurce pe Italieni in Africa.

Sciri militare.
Germania. Se anunță că armata germană posede 

ună agentă nou explosivă, roburita. Se cjice că proec- 
tilulă acesta are multă mai multă putere decâtă melinita. 
Nu se scie din ce se compune roburita, însă se scie că 
pentru esplosiă Irebue o căldură mare și intensă; nu 
produce flacăre, insă sgiidue aerulă fârte tare.—„Gauiois“ 
dă următorele amănunte asupra armatei germane: E in
teresantă d’a șei câte dile trebue armatei germane d’a 
trece din starea de pace în starea de răsboiu. Din da

cie tabloului de mobilisare resultă că după 24 bre dela 
ordinală telegrafică, tdtă cavaleria se pole pune în marșă 
cu câte 140 cai celă puțină, pentru fiăcare escadronă. 
Corpurile de armată voră ave a cincea di o coldnă de 
mobilisare și voră fi complecte a 13-a iji. Garda, care 
primesce reservă din totă imperială, are nevoe de 7 (Jile 
pentru a mobilisa fracțiunile de luptători. Friu urmare 
a 13-a di sera, când trupele de campaniă voră fi primită 
tote elementele de mobilisare, voră da unii efectivă de 
aprăpe 830,000 omeni. După 20 (jde, trupele de reservă 
voră număra 436,000 ămeni, ceea ce face pentru armata 
de campaniă ună totală de 1,226,000. In sfârșită pe la 
a 20-a seu a 21 (ji armata din garnisăne va avea ună 
efectivă de 800,000 omeni, ceea ce ar face ună totală 
de mai multă de 2 milione omeni incorporați sub dra- 
pelulă germană.

Italia. Se va publica încurândă, spune „Italia Mi
litare», actulă ministerială pentru adoptarea puscei Vet- 
terli, transformată. Distribuțiunea nouei pusei cu repe
tiția s’a și începută pentru trupe. In cursulă acestui 
trimestru ele voră fi tote prevăzute precum și bersaglierii. 
In cursulă acestui ană se va da acestă pușcă unei mari 
părți a infanteriei de liniă și armatei permanente.

Austro-Ungaria. Diarulă ungurescă „Aradi Koz- 
lony« comunică, că autoritatea militară a fortăreței Ara
dului a comandată 100,000 măji metrice de faină, din 
care causă prețuia grâneloră s’a urcată în Aradă cu 20 
de cr. la maje.

România. Ministerulă de răsboiu română a coman
dată încă 40 de cuptore transportabile pentru manutan
țele armatei, astfelă că pe viitoră fiecare din cele 4 ma
nutanțe va putea să furniseze în timpă de 24 de 6re 
peste 40,000 de rațiuni de pâne.—Arsenalulă armatei se 
va mări.— In Galați a sosită o mare cantitate de ma
terială pentru flotila română.—Elanurile pentru fortificarea 
Bucuresciloră se voră modifica, se dice, în modă radicală. 
Căpitanulă Culceru, distinsă ofieeră de geniu, va pleca 
în Belgia să studieze acestă cestiune.—D-lă M. Kogălni- 
ceanu ca raporforă a depusă în cameră proiectulă de 
lege, prin care se dă ministerului de răsboiu 5 miliăne 
franci pentru echipamentulă armatei.

Rusia. „Telegrafului*  din Bucuresci i se scrie din 
Chișinău (Basarabia), că acolo s’a primită ordină de a 
pregăti furagiu și proviantă pentru armată în mare can
titate. Ordinulă e generală pentru suduia Rusiei și in
tendența a încheiată contracte cu Hersch Firstenberg 
pentru Basarabia, Leon Margulis pentru Ecaterinoslav, 
Abraam Grinberg pentru Crimea, Samoilo pentru Odesa, 
Zurovsky pentru Sevastopolă și Nohim, Granat pentru 
Podolia. La Chișinău sosescă pentru primirea provian- 
tului colonela Holdstaub și Țibalsky.

SOIRILE PILEI.
„Pol. Korr.“ e informată din Pesta, că ministrulă 

de finanțe Szapary peste câteva săptămâni se va retrage 
dela postulă său. „Pester Lloyd» dice că pâte și mai 
curendă.

-—x—
Direcțiunea căilorii ferate de stata ung. a încunos- 

ciințată camera comercială și industrială din Brașovă, 
că pentru transporturi de carne de porcă prăspătă, ce 
să facă sub adresa «reuniunii pentru cumpărarea de 
carne“ a fabricanțiloră de salamă din Sibiiu, s’au acor
dată la trimiterea de celă puțină 1000 chilogr. și pe 
lângă plata taxei de transportă urmălorea reducțiune de 
transportă la 100 chilogr. dela Aradă la Sibiiu 120 fl. 
4 cr., dela Ciaba la Sibiiu 146 II. 5 cr., dela Dobrițină

FOILETON U.

.Arta d.e a vorbi.
(Conferința prof. Ang. Demetrescu, ținută la 11 lanuariu 1887, 

la Atheneulii românii din Bucuresci.)

Două puteri, cari jâcă ună rolă fârte însemnată, 
putemă (jice, cari conducă mai multă statele suntă : cu- 
ventulil și pressa. Adi nu mai e singură sabia stăpâna no- 
rodeloră; elocuența și pressa facă progrese mari. Statele, 
în cari acești duoi representanți ai cugetârei suntă iubiți, 
mergă înainte; celejn care suntă disprețuiți dau îndărătă, 
chiar dâcă poporulă e dotată cu multe calități frumose. 
Esemplu e Franța și Turcia. Și despre cea de pe urmă 
povestesce o nostimă anecdotă dela 1857, când treceau 
emigranțl d’ai noștri prin Turcia. Unuia, arătându’șî pa- 
șaportulă, pe care era scrisă profesia de diaristil, puse 
în mirare pe Turculă, care îlă esamina, căci nu pricepea 
ce va să dică acesta. După ce emigratulă îi esplicâ, elă 
tjise cu convingere: adecă haimana-tacâm !

înainte de a întră în subiectă conferențiarul își 
pune întrebarea, dâcă pressa e puterea I-a seu a IV-a in 
stată? După constituția nu e de locă, căci ea recunăsce 
puterea judiciară, executivă și legiuitore. Dâr în realitate, 
afirmă oratorulă, este cea dintâiu. Și elă de ce: gu
vernele polă ține pieptă elocinței, căci caută să alegă in 
cameri 6meni cu mai multe cătușe la gură; în parla

mente se cere ore-cum voința alegătoriloră și asupra 
acestora se facă violențe; în întrunirile publice nu potă 
vorbi toți, căci în unele țări rară se găsescă săli pentru 
întruniri de acestea, apoi cei din Cameră au numai trei 
luni de vorbă pe ană. Cu pressa însă nu e totu așa : ea 
■ucreză iotă anulă; la densa pole să ia parte ori ce oină 
— naturală, fiindă în stare să scrie —fără voia nimănui; 
in pressă nu e obligațiă să se țină ună limbagiu strictă 
și rtgulamenlară; în pressă poți să fi cât de lungă, poți 
să te servesci de ori-ce formă. In sfirșită, glasulu ora
torului nu are putere decâiă asupra unei săli, glasulă 
pressei asupra țârei!

Frintr’o comparația între pressă și elocuență, con- 
ferențiarulă vine la subieclă. Frin ea spune că e mai 
lesne să fi oratoră decâtă gazetară — dâcă ai dară fi- 
rescă, căci oratorulă, dice d-sa, trăeșce în lumea ure- 
chiloru și a ochiloră, pe când gazetarulă în lumea re
flecției, — dâr oratorulă are și desavantage căci audi- 
torulă ține sâmă de defectele oratorului, der de ale 
scriitorului nu. Tribuna e o scenă, discursulă ună spec- 
facolă, oraiorulă ună actoră. . . .

Discursulă e fiiulă liberlăței. Unde e libertate, e 
elocuență; unde nu este, nu. Când libertatea se ivesce, 
se ivesce și'elocuența; când libertatea piere, piere și ea. 
Așa s’a întâmplală la Greci, așa la Romani, așa la alte 
popore. Francesii, poporă cu mâncărime la limbă, n’au 

avută elocuență pănă n’au avută libertate; Englesii, din 
potrivă tăcuți, au avută oratori mari înaintea tuturora 
celorlalte popdre.

Patru lucruri suntă cari constituescă în fiă-ce țâră 
geniulă oratorică: 1) caracterulă națională ; 2) geniulă 
limbei; 3) trebuințele politico-sociale; 4) fisionomia ora- 
toriloră și ascultătoriloră.

1) . Se înțelege că, dâcă ună poporă e tăcută și 
rece, oraiorulă trebue să se căsnâscă mai multă pentru 
a mișca. Din potrivă, dâcă e mobilă, atunci lesne îlă 
inflacări. Discursurile lungi nu placă unui asemenea au- 
ditoră, vrea să iasă omulă din sală; dâcă n’are locă; 
vrea se vorbâcă, și dâcă n’are cu cine începe se sforăe.

2) . Dâcă limba e incultă, aspră, nearmoniăsă, n’ai 
trebuințe să cauți multă la frase, ci să faci figuri puter
nice de raționare. Dâcă limba e musicală, urechea tre
bue să fiă lingușită și sufletulă plină. Dâcă limba, pe 
lângă acâsta, e și cultă, atunci se cere multă esercițiu 
ca să poți reuși.

3j Să se ție sâmă de împrejurări. Alttelă trebuescă 
să fiă discursurile într’o vreme de crisă, de revoluția, de 
primejdia națională și all-feiă într’o stare normală a sta
tului. Când suntă timpuri grele, discursulă se ridică și 
auditorula se face una cu elă ; când suntă timpuri li
niștite... atunci întrebuințarea mijlăceloră teatrale e ri
diculă. Apoi, altfelă se vorbește în aeră liberă, alt-felă 
în Parlamentă, alt-felă la Ateneu, etc.
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ia Sibiiu 139 fl. 1 cr. Acestă favoră rămâne in vigăre 
pană celă multă la finele lui Aprilie. Aceste transpor
turi se voră face ca transporturi accelerate, fără a fi 
supuse termineloră pentru transporturile accelerate.

D-lă Dr. Albină Popă e numită medică superioră 
in reservă ia regim, de int. 62. D-lă cftpitană d. 11. 
llie Dordea dela regim, de inf. 37 a trecută in pensi
une. cu domieitiulă in l’ojorita, Ardeală.

—x—
D-lă Eugen Jekelius, secretarulă adjunctă ală ca

merei comerciale și industriale din Brașovă, e însărcinată 
din partea direcțiune! museului comercială a o representa 
pentru Brașovă, si oricine voesce lămuriri in privința 
museului și să ia parte la elă. va primi informațiunî dela 
numitulă. Esposițiunea permanentă de produse din patriă 
are să se deschidă deja iu luna Maiu, așa că aceia, cari 
au de gând să ia parte la ea, să tacă la liinpă nașii ne
cesari. Mai alesă se facă atente asociațiunile industriale 
la deosebitul^ favoră acordată metnbriloră lot ă, că în 
casulă când o asociațiune industrială intră ea atare în 
rendulă membriloră museului și depune laxa anuală de 
10 11., membrii asociațiunei suntă scutiți de plata taxei 
de membru. Oblele de anunțare se capătă dela represen- 
tanlulă museului comercială. Representantulă e la dis- 
posiția inferesațiloră in Zilele de lucru regulată în orele 
antemeridiane în biuroulă camerei comerciale și in
dustriale.

— x —
Procuratura din Pesta intenta in numele comisa

rului de drumuri Emerich Farkas procesă de pressă pen
tru calumniă contra economului Emerich Lukacsy din 
Jakobalm. Acesta numi in „Jaszbereny ăs Videke*  pe 
Farkas hoță de cai, care a fostă odată legată și arestată.

4) Profesia, care dispune mai multă la oratoria, e 
advocatura. Advocații se voră putea împărți dintr’ună
punctă de vedere în: a) oratori cu imaginația, cari facă 
efectă prin metafore, der cari în genere facă abusă și., o 
scrintescă; b) oratori logici, cari ar trebui să fiă abun-
danțl nu concișl și cari mai totdeuna, vrendă să fiă
scurți și cuprinzători, devină obscuri; e) oratori malițioși,
cari caută să împungă prin alusii, ce potă fi fine, și a-
tuncl placă ascultătoriloră, său grosolane și atunci nu
placă

O altă împărțire ar fi în: economiști, juriști, spe
cialiști, regulamentari, fraseologl. generalisatorl și între
rupători. a). Oratorii economiști suntă de mai multe 
soiuri: unii, de pildă, sciu să ’țl grupeze cifrele 
așa incâtă să crec)I că este in excedentă, când ești 
în deficită; alții, cănd este vorba de drumuri de fieră, 
tragă cu buretele peste vre-ună orașă mare, ca să viă 
linia pe la moșia loră; alții ceră mărirea impositeloră 
funciare, fiindcă ei n’au nici ună petecă de pămentă. 
b). Oratorii juriști credă în tăte că dreptulă civilă e mai 
presusă ca dreptulă politică și rămână totă cu litera 
mărtă. c). Oratorii specialiști spună totdeuna idei sănă- 
tAse,— căci nu vorbescă decâtă în materii in cari se 
pricepă—der pierdă, pentru că întrebuințeză prea mulțî 
termeni tehnici, d). Oratorii guvernamentali suntă in 
stare să vorbăscă câsuri pentru călcarea unui mică ar

•—x—
In Nemet-Bely, comitatulă Baranya, muri preotuiă 

Alexiu Kubinyi, lăsăndă in urmă’i mare avere. In tes- 
tamentă, pe lângă altele, destină 5 galbeni regelui un
gară in semnă de fidelitate, 5 galbeni episcopului din 
Cinci-Biserici in semnă de stimă și 5 galbeni proprieta
rului său prințulă Mor.tenuovo ia semnă de sinceră ado- 
rațiune. Caracteristică testament0 I

—x—
Poliția din l'ierni a arestată dilele trecute pe ună 

serviloră ală ambasadorului italiană Nigra, fiind denunțai 
că e •irredentistă». Contele Nigra a protestată și servi- 
torulă fu eliberată imediată. Portarulă casei, care fă
cuse denunțarea, va fi dată în judecată pentru calumniă, 
deorece se pare că din motive personale a vrută să ne- 
norocescă pe servitoră, care e din Triestă de nascere.

Sărata arangiată Marța trecută de corpulă ofice 
riloră din garnisona Brașovului, sub numirea de „Novi- 
tăten-abend", în sala hotelului Nr. 1, a avută ună suc- 
cesă strălucită. 0 societate alesă din sinulă tuturoru na- 
ționalitățiloră s’a întrunită în numără mare la acestă 
frumosă petrecere. Înainte de dansă s’a jdată o produc- 
țiune musicală și teatrală-co nică, după o programă bine 
alcătuită. Dintre piesele esecutate amintimă pe cele ese- 
cutate cu multă dibăciă și cu multă talentă comică de 
d. locotenentă Sch.; cu deosebire succesă a fostă piesa 
• adunătorulă de rarități*,  care a produsă multă hază. 
Bine succesă a fostă și dialogu'ă dela începută, er mare 
rîsă a produsă piesa din urmă comică la care au con
cursă mai mulți d ni oficeri: .Genovefa ori cerboica ca 
doică*.  In ceea ce privesce musica, dirigentulă musicei 
militare d. Kraus s’a distinsă cu câteva piese nouă, între 
cari două compuse de d-sa Romanța : „Dămmerungstraum4 * * * * * * 11

și ună putpuriu. Cu multă precisiune au esecutată d- 
șârele I. și A. Bauer. In fine notămă nemeritele variațiunl 
comice eu fagotulă de „Eusebiu Blasius“. După ărele 11 
finindu-se producțiunea a începută danțulă, care a fostă 
forte animată și a durată pănă târziu după metjulă 
nopții.

—x—
Pentru provocare la duela s’a pornită la propu

nerea procuraturei din l’esta cercetare penală contra 
juristului Koloman Munkacsy, care voia să aplaneze o afa
cere cu ună colegă în modă „cavalerescă*.

—x—
Sinodală României va ii convocată în luna viităre, 

ca să esamineze proiectulă de lege întoemilă de minis- 
terulă culteloră pentru îmbunătățirea sortei clerului.

—x—
Mâne, Sâmbătă in 5 Februariu s. n. se va da ba- 

lulă Reuniunei femeiloră romano-catolice în favArea fon
dului casei orfaniloră rom. cat. După pregătirile ce s’au 
făcută se crede, că acestă bală va li unulă din cele tnai 
frumose in acestă carnevală. Bilete de intrare se află de 
vendare in magazinulă M. &. L. Laszlo.

D-lă Dr. Asachi, profesoră la facultatea de medi
cină din Bucurescî, a fostă numită în săptămâna trecută 
laureată alu facultății de medicină din Parisu.

Din dieta ungară.
In ședința dela 1 Februariu a camerei deputațiloră, 

fiindă desbaterea specială a bugetului, la titlulă fondulă 
de disposițiune 200,000 fl.*,  luâ cuventulu și d-lă de
putată

Vincențiu Babeșu, avendă convingerea, că fondulă 
de disposițiune n'a adusă țării niciodată fructe bune. 
In România fostulă ministru de finanțe Sturza a redusă 
londulă de disposițiune la 60.000 franci, fiindcă — după 
cum i-a comunicată oratorului—s’a convinsă, că iote gu 
vernele au comisă abusuri cu fondulă de disposițiune.

Ce privesce fondulă nostru de disposițiune, orato- 
rulă aminlesce că ministru-președinte a vorbită in anulă 
tiecută de soboli. Oratorulă n’a înțelesă atunci pe mi
nistru-președinte, der de atunci s’a convinsă, că fondulă 
de disposițiune a creată prin organele guvernului astfelă 
de soboli, cari suntă întrebuințați a duce în rătăcire po- 
porulă. In modulă a’esta se provdcă o opiniune publică 
îndreptată contra naționalităților!!. (iuvernulă incă n’a 
prinsă nici ună sobolă, der i-a succesă a ațița spiritele 
națiunei ungurescl, amenințând’o că naționalitățile voră 
periclita statulă ungară, decă nu se păstreză tăcerea și 
nu se plătesce. Acestă tactică tnfluințăză chiar corona. 
E multă de când naționalitățile s’au adresată coronei pen
tru considerarea gravamineloră loră; sub regimulă lui 
Koloman Tisza naționalitățile au făcută esperiența, că pe 
acăstă cale nu află ele nici o sanare.

Oratorulă islorisesce, că nu de multă, după mArtea 
unui fișpană, au venită la ivelă acte, în care se susține 
despre oratoră, că drumulă său la Bucurescî și de acolo 
indărătă îlă face totdeuna prin Sibiu, că duce sciri la 
Bucurescî și de acolo aduce instrucțiuni pentru metro- 
politulă română. Față cu acâsta observă oratorulă, că 
densulă niciodată nu călăloresce în România prin Ar- 
delă. Oratorulă l’a trasă pe autorulă aceloră minciuni 
ad audiendum verbum, âr acesta a răspunsă, că pentru 
aceste raporte fișpanulă i-a pusă în vedere o bună re
munerare. Elă ca oină săracă a făcută ce i s’a cerută 
și pentru acesta a primită 400 fl. (Ilaritate^. Nu suntă 
ăștia soboli? Maioritatea de sigură crede aci totă ce

aduce înainte guvernulă contra naționalităților^, și to
tuși aceste lucruri n’au nici o basă. Oratorulă ar primi 
cu mulțămită să'lă lase ministru-președinte a’șl arunca 
ochii asupra însemnăriloră despre întrebuințarea fondului 
de disposițiune. (Viuă ilaritate.) Ministrulă instrucțiunei 
’șl-a creată din fondulă destinată pentru biserica gr. or. 
ună fondă de disposițiune de 20,000 fl. Decă ministrulă 
ar sci, ce felă de omeni suntă aceia pe cari îi subven
ționezi elă din acestă fondă, de sigură ar înceta a spri
jini pe acei Ameni. Oratorulă crede a-șl împlini o da
torii patriotică, dăcă voteză contra fondului de dispo
sițiune.

Ministru-președinte Tisza declară, că nici acum, 
nici altădată nu va satisface dorinței deputatului Babeșă 
d’a se uita in socotelile fondului de disposițiune. (Ilaritate, 
aprobări.) Pentru aceea trebue să întrebe pe deputa- 
tulă Babeșă, că' ore posede vr’o garanții despre aceea, 
că acela care — cum susține dănsulă — a istorisită al
tuia neadevăruri, dânsului i-a spusă necondiționată ade- 
vărulă? (Ilaritate.) D-lă deputată pAte fi asigurată, că 
d. ministru ală instrucțiunei de sigură cere lămuriri dela 
aceia, pe cari trebue să-i întrebe. D-lă deputată să nu 
considere ca ofensă, dăcă asupra ministrului a avută ună 
efectă forte liniștitori împrejurarea, că Babeșă nu a 
mulțămită cu aceea, că ministrulă culteloră a împărțită 
ajutArele. (Aplause’n drepta.)

Se putea uni răspunsă mai secă și o bucuriă ma- 
melucescă mai mare?

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

VIENA, 4 Februariu. — Scirea fAiei „N. fr. 
Presse“ : întrunirea delegațianilorâ s’a lnattt 
în perspectivă pe diua de 10 Martie. De- 
cretulu pentru oprirea esportului de cai 
se va publica Sâmbătă ori Duminecă.

ROMA, 4 Februariu. — In timpulu șe
dinței camerei a fostu la muntele Centurio o 
manifestațiune. Oștirea a trebuită să țină liberă 
trecerea. — In cameră pledară mai toți oratorii 
pentru pedepsirea Abisinieniloru, votară creditulă, 
guvernulu puse cestiunea de încredere, după care 
s’a închisă desbaterea.

BUCURESCÎ, 4 Februariu. — Camera a 
votata unanimii creditulu de cinci milione pentru 
completarea înarmăriloră.

DIVERSE.
înblândită. — înainte cu șâse ani căpătă tănă- 

rulă lordă Doneraile, dela amiculă său ducele de Edin- 
burg, ună pui de vulpe ca dară. Vulpea fu dresată ca 
și ună câne, urma stăpânului ori și unde, aporia etc. 
In 24 fanuariu se duse lordulă Doneraile cu vulpea în 
saniă la preumblare, deodată sări vulpea în susă și-lă 
mușcă prin grAsa mănușe pănă la osă. După aceea se 
aruncă asupra visițiului causându-i și acestuia mai multe 
răni. Vulpea muri după câteva momente și la secțare 
se dovedi, că fusese turbată. Lordulă Doneraile și vi- 
sitiulă său s’au dusă la Parisă, deorece Pasteur a de
clarată, la rugarea lordului făcută pe cale telegrafică, că 
nu se pAte duce cu nici ună preță în castelulă Done
raile ca să’I cureze.

Editoră: Iacobă Mure.șianu.
Redacforă responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

ticolă din regulamentă. e). Oratorii fraseologl se ocupă 
numai de forma fraseloră. f). Oratorii generalisatorl iau 
principii și condușii de prin cărți fără să țiă semă decă 
se potrivăscă seu nu cu cestiile. g). Oratorii întrerupători 
suntă de două feluri: cari vorbescă și cari nu vorbescă. 
Cei cari vorbescă facă sgomotă mare; imită pe tăte do- 
bit Acele prin strigătele loră; au predilecția pentru mono- 
silab t: A! 0! Da ! Nu !

h) Cei cari nu vorbescă au argumentele cele mai con- 
vingătore. In unele parlamente scaunele suntă țintuite. 
Acestă felă de oratori însă nu suntă deși în Camere, 
suntă pe strade...

Ună lucru care pote să ridice său să scadă pe ună 
oratoră ar fi apreciarea diareloră, der ună același dis- 
cursă îlă ve^I judecată într’ună chipă de gazete oposi- 
ționiste și cu totală contrară de gazete d’ale guvernului, 
incâtă te întrebi: unde e adevărulă?

Apoi trece la elocuența miniștriloră. Brimulă mi
nistru trebue să se (ie în regiunile înalte, să vorbâscă 
rareori, să nu se amestece decâtă în afacerile mari.

Ministrulă de esterne trebue să fie totdâuna obs
cură, să nu vorbe-că multă, b.i încă nici câtă trebuie, 
să fie cu o hii în patru, căci prin tribune suntă amba 
sudorii puteriloră streine

Ministrulă de justiția să fie lucidă și senină, să nu 
se aprinZă niciodată ..

Ministrulă de instrucțiă trebue să vorbescă corectă, 
să nu insulte pe aceia, în capulă cărora se află.

Ministrulă de interne trebue să se ferescă de cele 
ce se facă de obiceiu, ea... plătirea deiatoriloră ca să 
calomnieze, etc.

Dintre tote elocuențele, cele mai la ordinea Zilei 
suntă: cea parlamentară și cea în aeră liberă.

Elocuența parlamentară nu e împodobită cum e 
cea academică, ba e bruscă, chiar brutală, dâr are o 
limită: regulamentulă.

Elocuența de întruniri publice său de aeră liberă 
nu cunosce nici o margine.

Felulă ânteiu se cere în timpuri mai liniștite, fe- 
lulO ală doilea în timpuri de crisă.

Ca esemplu de așa oratori, conferențiarulă ia dela 
EnglesI pentru ânteia pe Macaulay, din care cilesce o 
bucată de discursă precum Jși o bucată din o istoriă a 
lui în care cade fără voiă în elocnență; ăr pentru a 
dona pe O'Connell, furtunosulă oratoră irlandesă, din 
care ărășl cilesce o bucată plină de o forte mare e- 
nergiă.

Conferențiarulă încheia Z'cendă, că pentru țâra 
nostră e de preferită genulă lui Macaulay, decâtă ală 
lui O’Connell, pentru că noi trebue să mergemă pe o 
cale de progresă evoluționistă, nu revoluționară...

(„România*)  Gheorglie dela Plevna.
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Curmi 6 t»
din 2 Februariu st. n

Renii de aura 5*',  ... 94 40 
Ren ti de hArtiâ &•/, . . 8510 
Imprumutuld cAilord ferate

ungare........................ 145 —
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostO ung. 
(l-mă emisiune) . . . 96x0

Amortisarea datoriei câi- 
lorO ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) ....------

Bonuri rurale ungare . . 103.20 
Bonuri cu cl. de sortare 1C3.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișa.............................. 103.20
Bonuri cu cl. de [sortare 103 20 
Bonuri rurale transilvane 103 20

baraa de Vlon*
1:<87

Bonuri croato-slavone . . 103 20 
Despăgubire p. dijma de 

vina ung.........................—.—
Imprumutula cu premiu 

ung.................................... 114.50
Losurile pentru regulare»

Tisei și Segedinului . 118 75 
Renta de hărtiă austriacă 75.65 
Renta de arg. austr. . . 80 50 |
Renta de aurii austr. . . 109 20 
Losurile din 1860 . . . 133.50
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 864 —
Act. băncel de credita ung. 287 25 
Act. băncel de credita austr.282.60 
Argintula —. — Galbinl 

împărătesei ................6.—
l Napoleon-d’orI .... 10.07
Mărci 100 împ. germ. . . 6215 
Londra 10 Livres sterlingc 127.60

din 4 Februariu st. n. 1887.

Cursulu pieței Bilșovu

Bancnote românesc) . . . . Cuuiț. 8.46 Venit. 8.48

Argint românesc .... . » 8.42 » 8.44

Napoleon-d'orI................. . . » 10.15 . 10 17

Lire turcesc!..................... . . » 11.42 » 11.45

Imperiali.......................... 10.42 . 10.46

Galbeni.............................. . 6.08

Scrisurile fonc. «Albina» . » 101.— . 102.--

Ruble Rusescl................. . . » 116 — > 117.—

Discontulă . . . . 7—10°/, pe ană.

Importanții
pentru

proprietari de domenii și păduri!
Cu mfesurarea geometrică, precum și even

tualii cu esoperarea de planuri economice pentru 
moșii mai estinae și păduri se însărcin^ză cu 
prețuri eftine

Friderick Scltunn.
1-5 Sibiu, Rossplatz Nr. 7.

ABONAMENTE
la

„(Gazeta Transilvaniei"
se potfi face cu începerea riale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rngămu a ni se trimite esactu arăt.ându-se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este'.
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni.......................................... 3 H. —
„ ș^se luni.......................................... 6 fl. —
„ unii anii.........................................12 fl. —

“ ....................... £
*

*

*

Jfr&
Ifr
*

»
s

Turnătoria și fabrică de mașini
a lui Schlick

Societate pe acții în Budapesta.
Biuroulu centrală: IV. Weitznerring 57 — Despărțămentulu pentru 

șini agricole VÎ. Aeussere Weitznerstr 1596—1699.
recomandă Garnituri de treieratu cu vaporu. de îneăldiiă cu cărbuni, cu 
lemne și cu paie. Garnituri de treieratu cu vîrteju (Gtippel ) Sistemă cu 
pene (Stiflen-System), cu. seu fără aparată pentru umplută in sari și pen
tru curățită. Mori pentru curățitulu cerealeloru (Systemă Backer & Vidats) 
mai departe patentatele pluguri Schiick cu 2 și cu 3 feare recunoscute 
de escelente.. — Prețulu dela fl. 58 în susu — Pluguri-Rayol, patent. 
Schlick cu aparată pentru ridicată afară. Pluguri-Rayol de sine conduce- 
tore (după Sack). Pluguri originale Schlick și Vidats cu 1 fierîi.

Cea mai noua mașina patentata de semănata in brazdă, 
n Mai departe se află gata : .—...........................

pietre, mori pentru porumbii „Little Giant," batoze de porumbă. mașini pen- 
7 ’ * - — îrx <-t<i Liltmnn _

topită cânepă jlosu sist. Ramie și mașini de curățită după sistemulu nostru 
rț propriu, cu o putere de lucru cvantitativă și cvaiilalivă estraordinară 

Liste tle prețuri se trimită la cerere gratis și franco.

a 
a 
a

ma-

Mai departe se află gata : iVorî de măcinată. cu una și cu doui 

teu. preparare de nutreță. Teascuri pentru uleiuri ș. a. m. în stabiiimen- 
tulă fabrice) nostre s6 potă vedea lucrândă: cele mai nouă mașini pentru

Pentru România și străinătate:
trei luni

„ șese luni
,, unii anii

pe 10
20
40

franci
n

15

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/*Mersul ti trenuriloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886

pe linia Predealfi-BudapeMa și pe linia Teiu^-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. nng.

Predeal ii-Budapesta Budapesta—Predeaifi

Trenă Tren Trenă 
de accelerat omnibus 

persane
Trenă 

omnibuH
Trena Tren 

de pers. accelerat
Trenă Trenă 

omnlbufl de 
peraone

Trenă
.omnlbus

Bucurescl 
f.

Predealu

7.30
1.14!

TimișO

BrașovO

Feldiâra
Apatia
Agostonfalva 
Homorodfl
Hașfaleu

Sighișora 
Elisabetopole
Mediașă
Copsa miei
Micăsasa
Blașiu
Crăciunelfl
Teiușft
Aiudil
Vințuld de susS
Uiora
Cacerdea
Ghiristt
Apahida

Clnțin

Nedeșdu
GbirbSu
AghirișO
Stana 
HuiedmO
Ciucia
Bucia
Bratca
Răv
Mezfl-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vârad-Velințe

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 09
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

6 03
6.21

7.14
7.43

Oradia-mare

P. I.adăny 
Szolnok 
Buda-peata

(
(

Viena )

1.45

4.16|
5-03
5 4i|
t, t;>

7.06
8.52
9 19
9 31

10.16
10 57

11.19 
II 31

11.52
12.31
12.48

1.22
2.1»
24«
2 56
3 64
4 51 
n 28
5 56)

2.32!

Viena
Budapesta
Szolnok
P. badâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărliel’, 
Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin 
Stana
Agliiriș
Ghirbeu
Nedeșdu

Clnșiu

Apaliida
Oluri ș
Cacerdea

8.22
8.48

Orele de nâpte sunta

— — —
_ — —
_ 9.13 —
_ 9.18 10.55

- 10.38 t 23
— 12.20 3 24
__ 2.15 10.05

- 2.15
- 8.00 6.06

Uiora 
Vințuia de 
Atudă 
Teie ști 
Crăciunela 
Blaști 
Micăsasa 
Copșa mit 
Mediașfi 
Elisabetopole 
digișora 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

BUȘI

Tipografia ALEXI Brașovă.

I

Brașov6

TimișQ

Predealu

Bucuresc!

—
cele dintre liniile grâse.

11.05
2 02
4.12

3.58|
5.28’
6.58

— —
7.33

— 8.04

— —
__ 8.58
— 9.28
— —

— —

10.28
11.(10
11 19
'■2 30 —

1.01 —
1 06 —
1 13 _

1 1.20 _
1 41 __
2.(0 __
2 35 __
2.48 _
3.20 _
3 36 _
4.G0 _
4.35 _
5.12 _
5.37 —
7.02 —
7.43 —
8.11 —
8.41 —

( 9.21 _

( — —
—

( — — 1
( — —

3.10,
7.38
5 40

9.14
9.24
941

10.19
11.38
12.18
12.5»

1.57
3.11
3.40
4.15
4 36
4.58

6.20
9.34 

11.26
1.38
2.06
2 17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.31
5.55___ I
6.07

6.24
6.43

8.09
11.41

2.31

1.55
2.53

3.28
9.35

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06

Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescI

Teiușft- irudă-Biidajieirta Budapesta- Iradft-Teitișd.

Tre tfl Trenu de Trenă de Trenă Trenă
omnibuF, onir.bua perfldne pereone de perrâne omnibtii

Teiușfi 11.24 2.40 Viena 11.10 12 10 —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —

Vințulă de josă 12.30 ___ 4.2d Szoluok ( 11.20 12.41 —
Șibottt
Orăștia

12.52 — 4.50 4 10 5.45 ---- 1

1.01 — 5.18 Ar^dfi 4 30 6.— 7.04

Simeria (Piski) 2.03 — 5 47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branielca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Hia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5 41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 19 7.37 “ 1!
Zam 4 25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —

Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 
Zam

7 25
8 01

8.42
9.12

—
Berzova 5.56 — 9 33 —■

Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —

Radna-Lipova 6.47 — 10 27 llia 8 55 9. 8 —

Paulișă 7.28 — 10 42 Branielca 9 19 10 17 —

Gyorok 7.43 — t().58 Deva 9 51 10 42 - -
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —

Aradfr 8.28 ___ 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szolnok 8 42 , - 4 52 Șibotă 11.43 12.— —
MM 5 12 Vințulă de josă 12 18 12.29

Rnilapcsta
Viena

- 1—s2tr Alba-Iulia 12 36 12 46 —

6.05 Tcinșft . 1 29 1.41

Aradft-Tintityrira Siinerfa (Piski) Petroșeni

Treci! 
oranj Lor

Trenn do 
pererine

Trenă 
mixt

Trenă de 
persâne

Trenă 
onmfbai

Trenă 
mixt

Aradfr 5.48 6.05 ^inaeria 11.25 __ 242
Aradulă nou o. 19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nâmeth-Sâgb 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vtnga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 641

Tlanisdira 9.02 — 9.08 Pettroșeul 3.37 — 7.12

Timișfrrit-Aradii Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
perttdne persâne ouinfbuii de pers. omnibua mixt

Timis6ra 6.25 5.00

1
i Petroșen I 10 07 — 6.10

Merczifalva — — — Banița 10 48
11.25

— 6.53

7 37Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
N6meth-Sâgh 8.36 6.23 Hațegă 112.42 — 9.01
Aradultt nou 9.11 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradfi 9.27 8 17 Hlnerla | 1.53 — 10.31


