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„Fierbe marea și cere victimele 
sale".

Astăcțl cere una, mâne două. 
E nesățiosă pofta undelorti înfu
riate.

Erî s’a. înmulțitu șirulu condam- 
națiloru noștri politici-prin verdic- 
tulu, ce l’a pronunțată juriulu din 
Aradu asupra generalului Traiană 
Doda.

Și decă se pote dice despre 
procesele de pressă ale foilorti ro
mânesc!, că au fosta intentate și 
duse la sfârșita din motive ale 
politicei militante dela noi, atunci 
acesta cu atâta mai vîrtoșu sun- 
tema în dreptu a-o susține fața 
cu procesula, ce s’a pertractatu 
eri în Arada.

Nu s’a tractata în casula ge
neralului Doda nici de liniștea pu
blică, care n’a fosta prin nimica 
turburată, nici de autoritatea legii, 
care n’a fosta vătămată, ci s’a 
tractata de aceea, ca se se dea o 
lovitură mortală unui bărbata ro
mâna de înaltă posițiune și de 
mari merite pentru trona, patriă 
și națiunea sa, din causă că a a- 
vuta „cutezarea" de a pune au
toritatea sa și eminentele sale ca
lități în serviciula causei drepte 
a limbei și a naționalității ro
mânesc!.

Este așaderă una procesa emi
namente politica, ce s’a desfășu
rata eri înaintea curții cu jurați 
din Arada.

Fierbe marea și cere victimele 
sale!

Gruvemula și partisanii lui — 
ni-o spună organele de publicitate 
unguresc! mai în fiacare di— este 
hotărîta de a curăți locuia de 
pretinșii „agitatori", car! nu șe 
sfiesca a lupta pe față cu curagiu 
pentru drepturile neînstrăinabile 
ale poporului.

„Agitatorii" se fiă mai întăiu 
sdrobiț! de „mâna cea tare" a 

d-lui Tisza și atunci ne mai fiindu 
cine se-ș! ridice glasuia pentru 
popora, va fi liniște și pace în 
țâră!

Acesta este credeula politicei 
militante unguresc! dela noi; așa 
voiescu cei dela putere se resolve 
cestiunea naționalităților în Un
garia și Transilvania.

A fosta mai greu pănă ce prin 
aparatuia pressei s’a stabilita în 
opiniunea publică a celora dela 
putere opiniunea, că toți bărbații 
nemaghiari, car! făcu într’unu feia 
seu altuia oposițiă stărilor ac
tuale, sunta „agitatori", „dușmani 
ai naționalității maghiare și ai sta
tului" ; îndată ce însă au ajunsa 
lucrurile așa departe, încâta ori 
și ce mișcare oposițiunală, fără 
considerare decă trece ori nu peste 
marginele legale, este stigmatisată 
ca „trădare de patriă", politica de 
prigonire merge strună și procu- 
rorilora le este fârte ușorii de a 
interpreta faptele „agitatorilor" 
așa ca totdeuna ei să remână de
asupra

Așa s’a întâmplata și în pro
cesula intentata generalului Doda.

Faptuia că acesta distinsa și 
vrednica ostașa prin meritele sale 
și prin trecutuia seu oferă o ga- 
ranțiă personală în contra suspi- 
țiuniloru, că ar fi voita să turbure 
pacea dintre naționalități; împre
jurarea că generalulu Doda a 'stată 
în calitate de deputata aia ,Caran- 
sebeșenilor pe terămulu legala, 
și a lucrata așa cum i-a impusa 
consciința sa și datoria ce o ave 
față cu alegătorii săi și cu inte
resele lord de vieță naționale: tote 
aceste n’au valorată nimica îna
intea procurorului. A fosta de a- 
junsd ca foile maghiare să declare 
pe generaluia Doda de „periculosa 
agitatoru" ca să fiă urmărită fără 
de milă ca unu dușmană declarată 
alu naționalității maghiare.

împrejurările, între cari s’a adus 
verdictulu de er! în Aradu suntu 

afară de cele 4ise atâtu de ciudate 
și escepționale, încâtu prin acesta 
tâtă afacerea apare într’o lumină 
și mai odiâsă.

N’amu primită încă unu raport 
detailată despre decursulu proce
sului. Nu scimu cum s’a făcută 

„că pertractarea, care s’a fostă a- 
mânatu pe cjiua de 30 Octomvre, 
s’a fixată deodată pentru 17 Sep
temvre. Ne este necunoscută causa 
pentru care deodată nu s’a mai 
luată în considerare starea sănă
tății generalului. Scimu numai că 
d-lu Doda nu s’a înfățișată și că 
nici apărătorului lui nu i s’a dată 
voiă să vorbeșcă.

Pănă ce vomu fi informați des
pre țâțe aceste,, consțatămu numai 
adânculu resentimentu ce l’a pro
dusă sentința dela Aradu în sî- 
nulu poporului română.

Decă acesta au voit’o guver- 
nulu și procurorulu, atunci și-au 
ajunsă scopulu pre deplină.

Eată actulu de acusare alu pro
curorului generală îndreptată în 
contra generalului Doda: 

Onorabilă judecătoriă de pressă!
In tipografia „Posaune" din Timi- 

șora a eșitfi cu data 14 Oct. 1887 și cu 
subscrierea generalului Traianu Doda o 
tipăritură, contra căreia am intentată 
procesă prin însciințarea mea dela 8 Fe
bruarie a. c. Nr. 799.

In acestă tipăritură, care este adre
sată cătră alegătorii cercului electorală 
ală Caransebeșului și s’a împărțită între 
locuitorii din orașulă și giurulă Caran
sebeșului, spune Traiană Doda următo- 
rele:

„Poporulă română, prin apucături de 
forță și machinațiuni, a fostă scosu din tâte 
posițiunile luptei constituționale";

„ne pregătimă de luptă mare și obo- 
. sitore"’;

„astădl nu e vorba de ună locă și 
de ună. votă în parlamentulă ungară, — 
nu e vorba mai multă de câteva conce
siuni mici naționale de limbă seu poli
tice, — ci onorea națională a poporului 
românii este pusă în jocu.u

Acestă tipăritură, în pasagele ei mai 
susă citate, impută poporului maghiară, 
unei părți din națiunea politică ungară, 
o astfelă de procedere ca și cândă acesta, 
prin apucăturile ei de forță și prin ma- 
chinațiunile ei, ar vătăma naționalitatea 
română în drepturile ei constituționale, 
de altă parte îndemnă pe naționalitatea 
română să pășească pe ună terenă de 
activitate, care cade afară de marginile 
luptei constituționale; și prin tote acestea 
e pe deplină acomodată numita tipări
tură pentru a agita la ură în contra na
ționalității maghiare partea mai ușoră de 
amăgită a poporului română. Astfelă lă
țirea acestei tipărituri cuprinde delictulă 
de agitațiune, prevăclută în alineatulă 2 
ală §-lui 172 din codulă penală.

Er fiindcă în decursulă cercetării 
Traiană Doda a recunoscută, că elă este 
autorulă acestei tipărituri și elă a și pu- 
blicat’o; așternândă aici sub ./• actele 
cercetării terminate, pe basa §-lui citată 
acusă pe Traiană Doda, generală c. r, 
în pensiune și locuitoră în Caransebeșă, 
pentru dilictulă de agitare în contra unei 
naționalități, comisă prin tipăritura re
dactată și publicată de elă cu datulă 14 
Oct. 1887, și cu totă onorea rogă pe dlă 
presidentă ală judecătoriei de pressă, ca 
pentru cercetarea și judecarea legală a 
acestei cause, să hotărască o di de per
tractare, la acesta să citeze pe acusatulă 
și despre disposițiunile sale în aceștă 
privință să mă însciințeze și pe mine.

ZDZZLT JL.
Multă îșl mai sdrobescă capulă încă 

și acum politicii capitaleloră celoră două 
state aliate, ai căroră domnitori, se vorfi 
întâlni în Roma, Diplomația germană și 
cea italiană, caută ca întâlnirea dela 
Roma, să nu vateme nici suveranitatea 
Papei, nici cea a regelui Humberto. Des
pre întâlnirea acesta se scriu sub reservă 
următărele din Roma: „Visita va ave 
unii caracteră privată și va fi lipsită de 
ori ce pompă pănă la porta Vaticanului. 
Bulevardulă „Petru" va fi ocupată de 
gendarmeriă și nici de cum de milițiă, 
pentru ca să nu se dea prilejă la suscep-

FOILETONULtr „GAZ. TRANS."

IastniBliunea state it scâla poporală.*)
Motto : „Eu nu recunoscu nici o 

instrucțiune, ce nu lucră 
în modă educatorii.“

(Herbart.) 
„Instrucțiunea trebue se 
fiă subordinate scopului 
educațiunei;

(Pestalozzi)
Am amintită cu altă ocasiune, că 

scola poporală trebue să fiă mai întâi de 
tote o scdlă de educațiune, adecă ea tre
bue să recunoscă, că adevăratulă scopă 
ală educațiunei este forma/rea caracterului 
morală și acestă scopă să se și nisuescă 
a-lă ajunge. Asemenea am arătată în 
trăsuri generali, că acestă scopă se pote 
ajunge prin instrucțiune, prin disciplină 
școlară și prin vieța școlară.

Mijloculă principală la ajungerea 
scopului educațiunei este instrucțiunea. 
Fără de instrucțiune nici nu se pote în-

*) A se vede „Gaz. Trails." N-rii 80—84 
din anula curentă.

chipul vre-o educațiune ! Cu acestă o- 
casiune mă voiu și încerca deră a vorbi 
mai pe largă despre acestă mijlocă de 
educațiune.

Pe câtă de puțină suntă uniți între 
sine pedagogii asupra scopului educațiu
nei, pe atâtă de puțină suntă uniți și 
asupra scopului instrucțiunei.

înainte de Pestalozzi tendința era 
de a ajunge mai muită scopulă materială 
ală instrucțiunei, adecă câștigarea cu- 
noscințelorfi. Scola Pestalozziană, din 
contră, a intonată mai multă scopulă for
mală ală instrucțiunei, adecă cultivarea 
puterilor fi.

In timpulă presents s’au încercata 
unii scriitori pedagogici să mijlocescă o 
contopire a acestorfi două unilateralități 
în o unitate mai înaltă. Ei au fostă de 
credința, că acea contopire ar fi aflată 
în determinarea scopului următoră:

Scopulă instrucțiunei constă in îm
părtășirea sciințcloră și a cunoscințeloră în 
ună modă cidtivătoră de spirită. Acesta 
este forte nepotrivită, pentru-că în sco
pulă acesta, cum este elă determinată, 
scopulă materială erășl apare ca lucru 
de căpeteniă și celfi formală ca lucru de 

a doua "mână, căci acesta figureză aici 
numai ca determinarea „modului."

In doctrina acesta falsă zace causa 
cea adevărată, pentru care s’a îngrămă
dită în planurile de instrucțiune mai nouă 
atâta materiă sciintifică.

Grenialulă Pestalozzi a opinată bine, 
când a disă, că cultivarea puteriloră 
spirituali este de a se socoti mai pe susă 
de câștigarea cunoscințeloră:

Decă voimă o unitate mai înaltă ab
solută a celoră două determinări unila
terali ale scopului, amintite mai susă, a- 
tunci trebue să dicemă în spiritulă lui 
Pestalozzi, că: instrucțiunea are de scopă 
cultivarea spiritului prin câștigarea de cu
noștințe și de dexterități. Aici scopulă 
celă mai înaltă ocupă loculă celă din- 
tâiu și celălaltu loculă ală doilea.

Scopului formală ’i se cade pentru 
tote timpurile rangulă celfi dintâiu, și 
celui materialii rangulă ală doilea. — 
Acesta este spiritulă Pestalozziană și la 
acesta trebue erășl să ne întorcemă.

Cu reîntorcerea la spiritulă Pesta- 
lozzianfi scola nostră se va vindeca de 
bună semă de îngrămădirea prea multă 
cu sciințe, va lucra mai multă ca pănă 

aci în modă educătorfi și pentru aceea 
va câștiga mai multă iubirea poporului 
și sprijinirea familiei.

Carolă Schmidt ’șl esprimă înopulă 
său despre „educațiune și religiune" 
plângerile sale asupra direcțiunei unila
terali a pedagogicei prin următorele cu
vinte :

„Pedagogica nostră progresistă a 
statorită ca scopă ală omeniloru sciința 
și pentru aceea și educă omeni raționali. 
Acea pedagogică este de părere, că pri
ceperea este spiritulă?—Tfite se învârtă 
în jurulfi câștigărei de cunoscințe în 
măsură mare. — Prin cultivarea perfectă 
a rațiunei, prin însușirea generală de cu
noscințe și sciințe șă așteptă, ca aces
tea să aibă de resultată moralitatea, re- 
ligiunea, pietatea, tăria și caracterulfi. 
Cultivarea nostră a devenită prea djn 
semă afară cultivare a rațiunei. Dra- 
culă reflexiunei s’a încuibată în noi și 
ne-a roșă pănă dincolo, ne-a răpită totă 
colorea din viețanfistră, a enervată lumea, 
și a făcută ca rațiunea să fiă socotită 
ca ună Dumnezeu și ca ună magistru. 
Fiind-că nu se cuteză a se începe la o 
reformațiune a scolelorfi nostre raționali, 
ca să se facă din ele nisce institute pen
tru cducațiunea omenimei, cari să nu 
mai desVolte o parte a spiritului în dau_ 
na celeialalte părți, de aici apoi pro 
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tibilitatea regelui. îndată ee împăratule. 
Wilhelm, care este însoțita de contele 
Herbert Bismark, va trece prin porta 
așa numită de bronză, visita lui va lua 
unu caracteru publică. împăratule după 
ce va fi ajunsă pe „Scala Regiau, unde 
îlu va saluta garda elvețiană a Papei, ce 
ya forma spaliră, pășesce în sala de aș
teptare, unde este așteptată de Papa 
îmbrăcată în vestminte albe pompose, 
cu o cruce de briliantă pe pieptă. La 
dorința sa împăratulă nu se va întreține 
între patru ochi cu papa, der. se pote 
că programulă său. celă puțină în pri
vința acesta să și-lă modifice. In sala 
de primire va fi bufetă. De altmintrelea 
Papa a încunosciințată diplomația vati- 
cană, că se va presenta în person! la 
primirea împăratului.

Despre posițiunea Auștro-Ungariei în 
liga de pace scrie „Petersburgskija Vie- 
domosti“ următorele:

„Celor! trei membri; cari formeză 
liga de pace, li s’au împărțită rolele. Ne 
mai vorbindă nimica despre conducăto- 
rulă Bismark, Austro-Ungaria are po
runca să întărite pe Rusia, er Italia pe 
Francia. Am vădută câtă de multă a ținut 
jocul! îndreptată contra Rusiei, și ve
dem! la ce ne duce. Rusia, în mănia 
preg’ătiriloră austro-ungare la granița Ga- 
liției, șl-a păstrată liniștea și astfelă 
planul! cu Austro-Ungaria nu i-a rău- 
șită lui Bismark: pe Rusia n’a ațîțat’o. 
Rusia nu face nimică pripită și ea este 
convinsă că pierderea influinței sale în 
peninsula balcanică e numai temporală, 
iiindă că lucrurile de acolo în fine to
tuși voră căde în mâna aceluia, în a 
căruia suută ursîte să cadă. Rusia scie 
și semte, că decă semințiile slave vreu 
să joce ună rolă independentă în is
toria lumei, ele nu voră pute s’o ajungă 
acesta decâtă numai sub conducerea și 
protectoratul! Rusiei... Ce interese și 
ce scopuri au atras’o pe Austro-Ungaria 
în faimosa ligă de pace? Ce urmăresce 
acestă ligă și la ce resultate a ajunsă?

Vorbindă despre resboiu, memora
tul! (Țar! dice: „Ce s’ar întîmpla cu 
Austro-Ungaria decă ar pierde răsboiulă ? 
Dor ’i va sări în ajutoră alianța ger
mană?... Ținuturile germane ale Austriei 
de multă tăinuescă în ele dorința de-a 
se alipi la imperiulă germană. Și ore 
ună momenta nenorocită pentru Austria 
nr i-ar fi binevenită lui Bismarck ca să 
realiseze dorințele Germaniloră austriacl, 
care e și dorința sa? Cu totă dreptulă 
se pote suspiționa politica lui Bismarck 
în sensulă acesta pentru ce chiar însuși 
a declarată, că politica sa se baseză pe 
socoteli. In modulă acesta trăgănarea 
unui răsboiu cu Rusia, pentru Austro- 
Ungaria devine o cestiune de esistență. 
Imperiulă acesta chiar și în momentele 

mai puțină primejdidse fece totă cu ri- 
siculă său și n’are prospecte la nici ună 
câștigă chiar și la casulă când ar învinge, 
ceea ce cu greu se. pote admite....“

0 întrevorbire cu Strossmayer.
Ună corespondentă ală diarului „Nem- 

zet“ scrie, că a făcută o visită episco
pului Strossmayer în Bolovar. Despre 
acesta raporteză următorele: Episco- 
pulă Strossmayer în totă timpulă petre- 
cerei Maiestății Sale aici n’a fostă numai 
singură. Cu elă împreună era pururea 
episcopulă HtranilovicI și alțî soți de 
principii ai săi. Episcopulă m’a întâm
pinată în pragulă ușei și întindându-ml 
mâna m’a invitată să ședă pe ună foto
liu. Statura lui e înaltă', sveltă, are ochi 
ageri și privire pătrunejătore, er când 
vorbesce .strigă tare. Elă ml-a spusă, că 
l’a cercetată ună (Țaristă, și a declarată, 
că dela elă - să nu aștepte nimeni declarări 
politice. „Nu-mi place a vorbi despre 
politica mea — așa cȚcea elă — și îlicl nu 
vorbescă, fiindcă nu e nevoe s’o facă a- 
cesta. Eu sunt o carte deschisă, p6te ori 
cine se citescă în mine. Pe mine mulți 
mă cunoscă rău, și multe neadevăruri se 
vorbescă și se scriu Țrin diare despre 
mine. Eu cinstescă pressa, der numai 
atunci când vorbesce adevărulă. Despre 
politica nlea nu am să dau semă decâtă 
înaintea consciinței și â lui Dumnedeu.“

După aceea, —dice raportorulă,— 
m’am depărtată. Ună deputată din Za- 
grăbia, soță de principii cu Strossmayer 
și care se afla și elă de față, s’a le
gată de mine începând! să-mi vorbescă 
cu multă focă despre vătămările ce le-a 
suferită Croația și despre nisuințele lui 
Strossmayer. Elă negă că partida epis
copului ar face politică panslavă seu ru
sofilă, declară însă că află firescă pașulă 
poporului croată atunci, cândă ajunsă la 
desperare prin șicanele și asupririle Ma- 
ghiariloră, cercă se fiă scutită și apărată 
de aceia, cari îlă compătimescă. De pre- 
sentă Croația așa e de apăsată, ca Un
garia sub Schmerling. Tote ni s’au lu
ată — dice deputatulă,. și vreu . să ne- 
maghiariseze cu puterea. De ce nu ne 
amă alipi de Strossmayer, decă elă a fă
cută mai multă pentru interesele Croa
ției decâtă a stricată Banulă — și Ba- 
nulă multa nl-a stricată. Cea mai mare 
greșelă este, că Maghiarii și Ungaria nu 
cunoscă relațiunile Croației, noi suntemă 
convinși, că decă Maghiarii ne-ar cunos- 
ce, s’ar pute multă îndrepta răulă. Pre- 
tindemă libertatea dreptului electorală, 
de care amă fostă despoiațl în urma con- 
tinueloră presiuni oficiose, pretindemă 
să fiă și la noi libertatea de pressă așa 
ca în Ungaria, pretindemă ca în aface
rile de pressă să ne judece ună juriu 
dreptă și vremă ca din ținuturile croate

să formămă o adevărată Croațiă! Decă 
d-vostră Maghiarii vreți să cuhoscețl cu 
adevărată Croația și poporală croată, 
nu întrebați pe renegați și nu vă infor
mați despre noi dela ei și dela cei ne- 
chiemați, ci întrebați pe poporulă însuși 
căci elă este sinceră.

Nu judecați Croația după partida 
guvernamentală — dice corespondentulă 
că i-a disă Strossmayer — fiind-că mem
brii acestui partidă ascundă starea ade
vărată a lucrului; decă vreți se vă con
vingeți, poftiți a călători prin țeră, a 
comunica cu poporulă, cu omenii inde
pendenți și veți vede și veți cunosce. 
apoi relațiunile croate și ținta nisuințe- 
loră nostre.

Strossmayer și pressa slava.
Organulă episcopului Strossmayer 

Obzor^ din Zagrabia. a fostă confiscată 
iși redactorul! său închisă pentru ună 
.articula ce-a apărută Sâmbăta trecută, în 
care se dice: Slavii iubeseă pe Ru
sia și o voră iubi totdeuna tocmai așa 
precum iubeseă Bavaresii și Sașii pe Ger
mania. Cu câtă mai multă voră fi o- 
primate sentimentele nostre, cu atâtă 
mai rău va fi, deorece ne silescă la o 
protestațiune, care nu pote să aibă altă 
urmare, decâtă că sentimentele nostre îșl 
voră face odată dramă în forță elemen
tară.

„Politik^ din Praga protestez! e- 
nergică în contra cuvinteloră domnito
rului ca și când ele s’ară referi nu la 
Strossmayer, ci la Cehi, Slavi și CroațI. 
Făcut’au vre-odată Cehii, Slavii și Cro
ații demonstrațiunl panslaviste? întrebă 
„Politiku. Strossmayer din mai multe 
cause s’a bucurată de mari simpatii la noi 
și; de-aceea nu ne-amă simțită chemați 
să-lă combatemă pentru telegrama sa; 
și de-aceea cuvintele domnitorului ne 
privescă și pe noi!

„Hlas Narodau ia notiță cu multă 
mulțămire de ovațiunile ce i s’au făcută lui 
Strossmayer la Kreutz în trecerea lui 
din Belovar. Ț>iarulă lui Rieger publică 
acesta sub titlulă „Conștiința mea e cu
rată'1 și finesce cu aceea, că: Strossmayer 
este conducătorulă spirituală ală parti
dului croată, pe care Banulă vre să-lă 
suprime cu forța.“

„ Gazeta Naradovau asemenea scrie 
ună articulă din incidentulă dela Belo- 
vară în care între altele (Țce, că per- 
secuțiunea ce-o îndură Croații din partea 
Unguriloră, de aici înainte se va mai 
mări, der credința lui Strossmayer față 
cu împăratulă nu va slăbi prin acesta, 
pentru că elă a dovedită mai multă ali
pire față cu monarchulă, decâtă Ma
ghiarii. Croații îșl voră aduce aminte 
de acesta!

Foile ruses ci clică, că din inciden 
tulă dela Belovar se potă nasce orecari 
diferințe între Austria și Rusia. Tonul! 
pressei austriaca așa este de inimică Ru
siei, încâtă, (Țce „Novoje Vremja“, poli
tica austriacă ne duce la rău sfîrșită. 
„Novostia mai departe susține, că foile 
vienese fără de nici o causă accentu
ez! cuvintele împăratului îndreptate că- 
tră Strossmayer și că incidentulă acesta 
va esercita o penibilă impresiune asupra 
Slaviloră austriacl, a căroră mișcare ast
felă nutrită va cresce din ce în ce mai 
multă.

Aiurări de renegatu.
Cunoscutulă publicistă din Pesta br. 

Ivor Kaas, care, precum arată numele 
lui, nu este de origine ungură, șl-a des- 
voltată Domineca trecută programa sa 
într’o adunare de alegători dietall din 
Pesta. Fiindcă d-lă Kaas este adl unul 
din publiciștii de frunte ungurescl, me
rită a fi remarcată ună pasagiu din dis
cursul! său, în care vorbesce despre 
„stată“ și „națiune*. Elă dise adecă în
tre altele:

„Ungaria este încunjurată de ele
mente dușmane. Ori încătrău privim!, 
se înființez! și se întărescă în Europa 
state naționale. Vedemă în jurulă nos
tru numai state naționale, ale căroră as- 
pirațiunl țintescă a distruge țâra nostră. 
Față cu acesta este convingerea mea, 
că Ungaria nu se pote să mergă în 
contra curentului europeană și că și noi 
trebue să creămă ună stătu națională 
maghiară (Aprobări și „eljen“-url înde
lungate). Sub acesta nu înțeleg! asupri
rea naționalităților! nemaghiare, pentru 
că prin libertate și nu prin forță, prin 
dreptate și nu prin nedreptate, prin le
galitate și nu prin nelegalitate voescă se 
dobândesc! eu ca fiăcare cetățenă ală 
acestei țări să se alipescă de națiunea 
maghiară, entusiasmată de iubirea de 
patriă, („Eljen“-urî sgomotose), der fără 
a tolera agitațiunile secrete și trădătore. 
Și eu, precum și noi toți, cari după ori
ginea nostră n’am venită cu Arpad din 
Scitia, noi scimă, că nu pretindemă ni
mică dela acele naționalități, decă di- 
cemă: fiți toți așa de buni patrioțl, cum 
suntemă noi (vină aprobări).

Și adecă ce voesce să dică br. Ivor 
Kaas ? — Cum m’am renegată eu și am 
devenită Unguri, să se renege toți ceia- 
lalți și să se alipescă de națiunea ma
ghiară. Așa ’șl închipuesce elă crearea 
unui stată națională maghiară. Așa vrea 
elă să promoveze iubirea de patriă. Ei 
bine, întrebămă, decă toți și pretutin
deni ară face așa ca d. Ivor Kaas, a- 
tuncl cum ar mai pute esista state na
ționale în Europa? Unde ar mai fi cu
rentul! puternică de naționalitate din 
Europa, decă ară (Țce toți ca d-sa: Fiți 
totă așa de mari renegați, cum suntă eu. 
Și ce-i mai ciudată, br. Kaas crede po
sibilă o asemenea deșertare în massă. 
Ce aiurări păcătose!

vine acea massă de nebuni raționali în 
tote păturile societății. — Fiind-că se 
neglege desvoltarea sâmțământului și a 
voiei, de aici provine apoi acel scepti
cism!, care negă pe Dumnedeu și pe ome- 
nime, și al! cărui resultat! finală este 
căutarea arbitrară libertății în măsură 
câtă se pote de mare și în moleșirea 
și slăbiciunea de pe câmpul! fapte
lor!. “

Atari cuvinte ale unui pedagogă așa 
eminentă, precum este K. Schmidt, me
nită să fiă esaminate.

Despre scopulă educațiunei Herbart 
opinez! în modă câtă se pote de sim
plu, dicendă că: instrucțiunea are se în- 
fluințese in modă educatoră. — Cu aceste 
cuvinte s’a (fisă totă câtă este de lipsă. 
Scopul! instrucțiunei concade așaderă cu 
scopulă educațiunei. Elă constă mai 
nainte de tote în cultivarea voinței mo
rale, în cultivarea caracterului morală.

Acestă scop! are să se ajungă prin 
o cultivare armonică a spiritului și prin 
împărtășiri de sciințe și de putințe. — 
„Cultivați voința, cultivați caracterulă și 
forte multe voră fi mai bune,“ — dise 
profesorală Vogt cu ocasiunââ unei di- 
sertațiunl publice din orașul! Berna, — 

„Capacitate de resistență a corpului și 
capacitate de resistență a caracterului 
în contra multor! pericule din vieța na
turală și omenescă ar trebui să fiă ide
alul! educațiunei nostre. Sciința cea 
multă nu este nici cultivare, nici virtute.11

Acestă voce a unui bărbat!, ce nu 
este pedagogă, a unui medică, arată, că 
în cătrău a cârnită scola.

Introducerea acesta generală asupra 
scopului educațiunei am credut’o de lipsă 
pentru de a servi ca temeiu la cele 
următore.

Acum se nasce întrebarea : cum cul
tivă instrucțiunea voința morală, carac
terulă? Gări principii generali și speci
ali suntă aici dătătore de tonă?

Sub principii generali de instruc
țiune noi înțelegem! atari principii, cari 
se referescă la tote resorturile în pri
vința materiei, a cursului de învățământ 
și a modului de învățare.

Dintre numărosele principii amin
tim! aici numai următorele patru, ca 
valorabile:

1) Principială desvoltării și ală con
formității naturali.

2} Principială unității de conștiință;
3) Principială Cultivării armonice a 

puteriloră;
4) Mai nainte de tote cultivarea con

știința ideiloru morali.
1. Principiul desvoltării și al conformității 

naturali. Pestalozzi a recunoscut conformi
tatea naturală ca principiul! supremă pe
dagogică. Elă, care în intuițiunea sa 

i religios! asupra lumii a recunoscută na
tura de sântă, a recunoscută în proce
dura conformă naturei cuprinsulă între- 
gei înțelepciuni pedagogice. Din acesta 
resultă pentru instrucțiune, că ea aflân- 
du-se pe ori care treptă trebue să se a- 
lăture tuturoră poncteloră de vedere a 
copilului. — Punctulă spirituală ală co
pilului este pretutindenea dătătoră de 
tonă pentru alegerea materiei de instruc
țiune. Puterea spirituală cresce mai a 
lesă prin automaticiă. — Invățătorulă 
să nu învețe, ci să desvolte, să promo
veze desvoltarea independentă a spiri
tului. Instrucțiunea să se baseze pe in- 
tuițiune, ea să deștepte interesulă școla
rului. De aceea trebue să se împedece 
îngrămădirea din semă afară a materia
lului de sciință. Trebue să se delăture 

totă ce conturbă intuițiunea clară, auto- 
maticia școlarului, interesulă său parti
ciparea și temeinicia sa.

Unitatea conștiinței. Imputarea de 
căpeteniă, ce se face scolei, constă în 
aceea, că ea ofere multifariă materii de 
instrucțiune prea împrăștiate și fără le
gătură. — Când suntă pre multe ima- 
ginatiunl disparate și fără legătură în 
spirită, atunci cugetarea se îngreunez!. 
Imaginațiunile și conceptele trebue să 
fiă cunoscute mai multă din raporturile 
loră reciproce. Materiile de instrucțiune 
trebuescă să fiă mai strînsă între sine 
legate. Concentrațiunea instrucțiunei este 
a se duce în îndeplinire fără de a causa 
daună în independința îndreptățită a re- 
sorturiloră. Desemnulă și geometria, is
toria și geografia, fisica și matematica, 
religiunea, istoria și limba trebue să se 
ajute împrumutată și să se întregesc!. 
Tote acestea resorturi se atingă în pre- 
lecțiunl. Cartea de cetire este punctulă 
de c!peteniă comună ală instrucțiunei. 
Prin acesta se produce unitatea și soli
ditatea în cugetare.

3. Cultivarea armonică a puteriloră 
Ună omă, ale cărui puteri de pricepere
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SCIRILE DILEL
In adunarea comitatensă a comita

tului Bistrița-Năsiudu, ținută la 12 Sep- 
temvre n. c. inspectorate r. de scdle 
Havas G-yula s’a plânsă contra autorită- 
tățiloră comunale, sub cuvântă că 
acestea nu ar purcede cu destulă ener- 
giă la încassarea amendeloră pentru ab- 
sențiile școlare și aducândă ca motivă 
împrejurarea, că pedepsiții nu ară avâ 
avere mobilă, mulțl se scutescă dela 
aceste amende. In urma acesta adunarea 
a dată ordinii stricta, respectiveloră autori
tăți, ca să încasseze amendele și din a- 
verea imobilă. S’a plânsă mai departe 
inspectorulă, că în Rodna vechiă în
scrierea copiiloră obligați la școlă s’ar fi 
făcută forte defectuosă din care causă a 
ordonată a se face pe spesele comunei 
o nouă înscriere. Comisiunea însărcinată 
cu esaminarea proiectului inspectorului 
r. de școle, de a se înființa și la sate 
grădini și asilurl de copii, s’a declarată 
în raportulă său în contra acestui pro
iectă deorece comunele nu se potă cons- 
trînge la înființarea unoră instituțiuni 
pentru crescerea poporului, cari nu stau 
sub imediata inspecțiune a preoțiloră și 
bisericiloră. In urma acesta inspec
torate r. a propusă să se trecă la or
dinea dilei, „pentru ca nu cumva să 
se nască din cestiunea acesta o cestiune 
de naționalitate.11

* 
*

In luna lui Augustă s’au estradată 
din comitatulă Turda-Ari șu 17 pașaporte 
pentru liberă trecere în România. Fooă 
s’a ivită în 6 comune causândă pagube 
mari; asigurați au fostă numai 50 fi. 
Inspectorate de dare e desperată; în a- 
dunarea comitatensă s’a plânsă grozavă 
din causă că nu pote și nu are de unde 
incassa dările. Suntă restanțe 341,877 
fi. 64 cr. dare directă și 19,667 fi. 11 cr. 
dare militară.

*
*

Directorul periodicului „Romănische 
Revue“ d. Dr. Corneliu Diaconovits a 
fostă numită la 9 Sept. a. c. membru 
onorară - corespondentă ală Academiei 
„Stella d’Italia11 în Chieti.

* 
sț: £

In 11 (23) Septemvre a. c. se va 
serba în Oravița-montană jubileulil de 50 
de ani ca înve'țătoră ală d-lui Iosifu No
vacii, actualulă și vredniculă învățătoră 
română gr. or. de acolo. Din inciden
tală acestui jubileu s’a constituită în 0- 
ravița-montană ună comitetă arangiatoră, 
care a compusă în scopulă acestei ser
bări ună programă interesantă.

*
♦ *

După „Kurjer Ltvovski^, Rutenii din 
Galiția, perdendu-și paciința, au hotărîtă 
ca la viitorea adunare generală a par- 

și de rațiune suntă deșteptate și exer
citate, a cărui voia este întărită și în
dreptată spre bine, este ună omă culti
vată și va da dovedi, că este aptă și 
pentru diferitele ocupațiunl ale chiă- 
mării sale. Decă îi mai lipsescă cunos- 
cințe și îndemânări, acesteaȘJle pote câș
tiga cu ușurință elă însuși, decă cumva 
scola nu i-a omorîtă prin îngrămădirea 
cu materii scientifice totă voia și iubirea 
ocupațiunei spirituale.

Prin urmare scopulă principate ală 
iristrucțiunei nu este mijlocirea de a-șl 
câștiga cunoscințe și îndemânări, ci acea 
exercitare, întărire și nobilitare a cuge- 
tărei, a simțirei și a voinței, adecă cul
tivarea formală, cultivarea spirituală a 
puteriloră. In acestă privință a dată 
Pestalozzi directivă adevărată pentru 
tote timpurile. Unii bărbați din scola 
Pestalozziană au comisă și în acesta o 
unilateralitate, exercitândă în modă pre
dominantă numai facultatea de cugetare 
creândă omenii raționali, despre cari 
șl-a dată părerea K. Schmidt. Măestrulă 
Pestalozzi însă a pledată pentru o cul
tivare armonică a spiritului, „pentru e- 
quilibrulă puteriloră inimei, ale spiritului 

tidei naționale si declare pasivitatea, er 
pe deputății diferiteloră cercuri electo
rale și ai orașeloră să-i provoce a-și 
depune mandatele.

* * *
Produe.țiunea viitorii in România este 

în anulă acesta, atâtă ca calitate, câtă 
și ca cantitate, forte satisfăcătore. „Cur. 
Fin.11 scrie, că viile din județulă Putna 
șl părțile din județele limitrofe, afară de 
mici escepțiunl care au suferită din causa 
grindinei o reducere de 20—30 la sută 
se află în plină abondență, totă ca a- 
nultrecut, sperându-se ase recclta peste 
șese milione decalitri.

* 
* *

pilele acestea au sosită la Anversa 
153.783 hectolitri grâne din care 32.772 
din Indiile orientale, 7770 din America; 
104.893 din România și 8348 din Marea 
Neagră.

Abisinia și Rusia.
înainte de a pleca în Rusia meri

dională, Țarulă Alexandru a primită în 
audiență pe doi preoți abisinienl, cari au 
venită la Kiew cu ocasiunea jubileului 
încreștinării Rusiei și au fostă însărcinați 
cu misiunea să aducă Țarului salutările 
regelui Ioană ală Abisiniei și să se infor
meze despre sortea unei cruci de aură 
trimisă de regele Ioană acum efece ani 
răposatului împărată Alexandru II.

Țarulă, care la începută nu era dis
pusă a acorda audiența, a consimțită la 
acesta după ce ’i s’a atrasă atenția asu
pra sorții ce amenință pe cei doi preoți 
în pasă când n’ară reuși în misiunea loră. 
Insă preoții n’au fostă primiți ca trimiși 
ai regelui Ioană, ci numai ca persone 
private, deci audienței nu ’i se pote a- 
tribui nici o importanță politică.

Țarulă a însărcinată pe preoți să 
transmită regelui expresiunea sentimen- 
teloră sale binevoitore și mulțumiri pen
tru menționata crace de aură, ce s’a gă
sită într’o biserică imperială din Livadai. 

fi

Comercialii României cu țerile streine.
„Monitorulă oficială41 din BucurescI 

publică mișcarea comerciului României 
cu țările streine în ală doilea semestru 
(Iulie-Decemvre) pe anii 1886 și 1887.

Din acestă dare de semă vedemă:
Cu privire la importă: S’au intro

dusă în ală doilea semestru din 1886 
mărfuri: în greutate de 237.571.539 ki
lograme, în valore de 137.153.729 lei, 
și pentru care s’a percepută 8.336.621 
lei taxe vamale.

In ală doilea semestru din 1887 
s’au introdusă mărfuri: în greutate de 
228.388.387 kilograme, în valore de 
157.478.813 lei, pentru care s’a perce
pută 11.006.480 lei taxe vamale.

și ale ar ții11, precum și pentru equili
brate dintre cunoscințe și îndemânări, 
seu dexterități. Omulă raționate unila
terală devine egoistică și fără inimă, 
omulă simțitoră unilaterală, ună fanatică 
și celă ce posede în modă unilaterală nu
mai voința, devine despotă seu fanatică. 
Insă omulă cultivată în modă armonică 
se pote ridica la o personalitate ideală, 
așa ca să-și potă ajunge chiămarea sa 
morală; numai elă singură pote să as
pire cu resultată la perfecțiune.

Prin urmare instrucțiunea educatore 
are să îmbogățescă nu numai intuițiu- 
nile, imaginațiunile și conceptele, pro- 
movândă prin acestea puterile cugetărei 
și ale rațiunei, ci trebue să cultive și 
simțămentulă adevărului, simțămintele 
estetice, celea religioso-morall, trebue să 
disciplineze boldurile, să promoveze so
cotința, să sprijinescă înfrînarea și ab- 
negarea de sine și să împinteneze voința 
cea capace de fapte spre împlinirea bi
nelui, și spre acesta instrucțiunea posede 
mijloce bogate în religiune, în morală, 
în istoriă și în limba maternă.

(Va urma.)

In ce privesce exportulă: In ală 
doilea semestru din 1886 s’au exportată 
mărfuri: în greutate de 1.039.730.679 
kilograme, în valore de 168.690.217 lei, 
și pentru care s’a percepută 1358 lei 
taxe vamale.

In ală doilea semestru din 1887 
s’au exportată mărfuri: în greutate de 
1.080.476,493 kilograme; în valore de 
171.241,842 lei și pentru care s’a perce
pută 506 lei taxe vamale.

Coresponienja „Gazetei Transilvaniei.”
Brașovu, 6 (18) Sept. 1888.

După cum se pote vede din pro
grama gimnasiului română gr. or. de 
aci, museulă s’a îmulțită considerabilă. 
Cabinetulă zoologică are cu o 160. de 
exemplare mai multă ca anulă trecută. 
Intre acestea se află paâerî și mamifere 
■umplute apoi, reptile și batraciane în 
spirtă, precum și unele cranii preparate, 
de cea mai mare importanță. După cum 
să scie, tote acestea le-a dăruită d-lă 
PUrache Zănescu, care cu ună zelă deo
sebită și demnă de imitată s’a nisuită și 
se nisuesce a forma din museulă gimna
siului nostru română ună adevărată te- 
saură.

Domnulă Zănescu șl’a dată silința 
de a îmulți nu numai numărulă pieseloră 
museului, der s’a străduită a procura și 
exemplare de acelea, cari nu se află des 
prin colecțiunile zoologice de pe la noi.

Nu potă să nu amintescă, că d-lă 
Petrache Zănescu este unulă dintre acei 
Români, a cărui inimă bate adevărată ro- 
mânesce și că d-lui este unulă dintre ur
zitorii tuturoră întreprinderiloră de pro
gresă națională.

Dorimă multă succesă D-lui Zănescu 
în întreprinderile sale de soiulă acesta, 
și dorimă și mai multă, ca să aibă câtă 
mai mulțl imitatori!

Literatură.
„Romănische Revue“. A apărută fas- 

eicululă pentru Septemvre, conținândă 
ună raportă detaiată despre procesulă 
de pressă, pertractată la Aradă, în 30 
Aug., dimpreună cu articolii încriminați. 
Acestă raportă a apărută și în edițiune 
separată. Prețulă 50 cr. Se capătă la 
Direcțiune în Reșița.

întâmplări diferite.
Focu. Nl-se' scrie din comuna Ra- 

covița de lângă Sibiiu: „Aici s’a întâm
plată Miercuri pe la 6 ore sera o mare 
nenorocire prin focă. Nisce băețl ju- 
cându-se „de-a foculuti înaintea unei șuri, 
schinteile ajutate și de puțină ventă, îm- 
prăsciindu-se, după câte-va momente, flă
cările au cuprinsă superedificatele a 14 
economi. Biețiloră țeranl 11-s’a prefăcută 
în cenușă totă recolta anului, lăsându-i 
în prejma iernei fără nici ună codru de 
pâne. Mulțămită braviloră pompieri din 
comunile învecinate Avrigă, Bradă, Por
cești și Talmaciu, cari audindă de veste 
au alergată în ajutorarea periclitatei co
mune și au localisată foculă.11

Telfitjamă particulară a „Gaz. Trans.“
Aradu, 17 Septemvre. Sentința 

adusă pe basa verdictului juriului 
in contumaciam în contra generalului 
Doda a produsu o penibilă impre- 
siune, care s’a potențatu prin în- 
prejurarea ne mai pomenită, că 
apărarea advocatului Eotv< i nici nu 
s’a admisu.

SCIRI TELEGRAFICE.
Aradu, 18 Septemvre. Juriulu 

a declaratu în unanimitate pe ge- 
neralulu Traianu Doda vinovată, 
pentru delictulu de agitațiune în 
contra națiunei maghiare, comisă 

prin țipară; er tribunalulă l’a con
damnată pe basa acesta la 2 ani 
închisore și 1000 de florini a- 
mendă *).

Berlinu, 18 Septemvre. Tote 
foile vorbescă pe largă' despre a- 
ceea că „Norddeutsche Allg. Ztg.u 
a reprodusă în modă bătetoră la 
ochi articululă din „Independance 
Beige “ asupra retrag erei eventuale a 
principelui Bismark. Foile credă, că 
esistă o diferență între împeratulă 
și principele Bismark asupra re
formei constituției imperiale.

DIVERSE.
Coda pisicei. Mulțl omeni multe o- 

biceiurî au. Bufion nu scria ună rendă 
pănă ce nu se pudra, nu încingea sabia 
și nu ’șl punea mangetele de dantelă. Cre- 
billon, din contră, îmbracă hainele cele 
mai murdare și scria stândă în verfulă 
unei scări. Mehulă compunea, punândă 
ună capă de mortă pe piano.... Acum
se caracteriseză originalitatea unui mare in
dustriașă americană, care se tine de de- 
visa englesă: „timpulti, e banuu. Elă a- 
vea o pisică forte frambsă și cu coda 
lungă de totă. De câte ori pisica eșia 
din casă, americanulă îi deschidea ușa. 
într’o di însâ a observată, că trebuia se 
țină multă ușa deschisă pentru ca să 
esă pisica, cu codă cu totă. Atunci a- 
mericanulă ’șl fileu următorea socotelă : 
pisica ese de dece ori afară, pentru fiă- 
care dată trebue să țină ușa deschisă o 
minută. Intr’ună ană acesta face cinci 
dile. Cinci cjile pe ană numai pentru 
coda pisicei, — acesta e prea multă! Ca 
să scape d’acesta, tăia coda pisicei. In 
urmă într’o clipă, pisica eșia afară din 
casă. Fără ’ndoelă, americanulă era 
omă practică; decă și noi amă fi totă 
așa de înțelepți ca elă, amă controla tote 
mișcările nostre, amă observa, că petre
cem mai multă de jumătate din di per- 
cjendă timpulă cu nimicuri

Unii ou de 4000 lei. —Ună ou de 
Alea, pasăre din familia Pingurilor, care 
se nutresce cu pesce și a cărei existență 
se credea stinsă, s’a vândută în luna lui 
Maiu la Londra cu 4000 lei. In colec
țiunile publice și particulare din întrega 
lume se află 66 ouă de Alea, dintre cari 
43 în Anglia.

*) Acestă telegramă ne vine dela biroulu 
de corespondențe din Pesta.—Red.

Cursulu pieței Brașovu
din 13 Septemvre st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 9.44 Vend. 9.48
Argintă românescă . n 9.40 ,, 9.44
Napoleon-d’orI . . . n 9.63 „ 9.65
Lire turcescl . . . n W.94 „ 11.—
Imperiali.................. n 9.94 „ 10.—
GalbinI.................. ji 5.70 „ 5.72
Scris, fonc. „Albina“6°/0 n 101- „ —•_

» „ r> 5% n 98- ,, 98.50
Ruble rusescl . . . n 124— „ L25.—
Discontulă .... 67,--8°/0 pe ană.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 17 Septemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4"/q ....... lOO.r—
Renta de hârtiă5°/0.................................90.35
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 146.50 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 97.60
Amortisarea datoriei căilorti ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căilorti terate de 

ostii ungare (3-a emisiune) . . 113.—
Bonuri rurale ungare................. 104,65
Bonuri cu clasă de sortare .... 104 65
Bonuri rurale Banată-Timișă . . , 104.65
Bonuri cu el. de sortare.............104.50
Bonuri rurale transilvane............ 104.60
Bonuri croato-slavone...................104._____
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă..........................................99.75
Imprumutulii o u premiulă ungurescă 130.10 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.........................................124.25
Renta de hârtiă austriacă .... 84.30
Renta de argintă austriacă .... 82.60
Renta de aură austriacă...................... 110.70
LosurI din 1860 ................................ 139.60
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 878.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 304.25
Acțiunile băncei de credită austr . . 312.25
Galbeni împărătesc! ....................... 5.77
Napoleon-d’orI.................................... 9.64l/2
Mărci 100 împ. germane........................59.65
Londra 10 Livres sterlings .... 122.10

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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DE VENDARE.
• rf..

Casa din prundulă Scheiloru 
Nru 1387 constătătore din: O boltă 
în colți, cu doue odăi alăturea, 
precum și alte trei locuințe, este 
de ven4are c’unu preță moderată.

Condițiunile se potă afla la 
baia de aburu. 145,3-3

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei “ 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al 
brecht & Zillich.

Trenul ti
Trenulii

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovii la Pesta:

de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera, 
mixtă Nr.

2.
accelerații

Recvisite pentru învățarea
>3 

ff 
£. 
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Depositulu produselor!
împletite si tricotate melianicu din fabrica lui

G
din lână și bumbacti, calitatea cea mai bună.1 
precum: Ciorapi lungi și scurți, laibere Iersey. 
talii sadele și soutașate, haine pentru copii, 
haine de bumbacu, tricouri pentru copii ș.

se află la
SOFBEv-.- r ■ n ovTergulu.
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152,3—2

CeRu mai bunu săpunii pentru rufe!

Ko . li ii 0 ilnl Niow?&i(j îjIii «(ftiuf jur riliimr a < )0p LLiJ'l

315: 4 ore 10 minute dimineța.
Dela Brașovii la Bucuresci:
Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
318: 1 oră 55 minute după amedl.
Sosirea trenuriloru:

I. Dela Pesta la BrașoVti:

de persone Nr. 308: 9 <5re 46 minute înainte de amedl. 
mixtă Nr.

2.
mixtă Nr.
accelerată

A.

Trenulii
Trenulii mixtă Nr.

II.

Trenulii
Trenul-a

Trenulii 
Trenulii

316: 9 ore 52 minute sera. '
Dela Bucurescî la Brașovii:
317: 2 ore 32 minute după amedl. 
Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.
Plecarea posteloru:

a) Dela Brașovii lă Reșhdvă-Zârnesci-Branii: 12 ore 30 m. după amedl
n
77

77

77

■e)

o

r> 
n 
n 
71

n 
în 
la 
la

B.

Zizinu: 4 ore după amâcjl.
Săcuime [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute noptea. 
Făgărașu: 4 ore dimineța.
Săcele: 4 ore dimineța.
Sosirea posteloru:

Dela Reșnovă-Zernesci-Branil la Brașovii: 10 ore înainte de amedl. 
„ ZiS'inu la Brașovii: 9 ore a. m.

c) Din Secuime la Brașovii: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovii: 2 ore diminer,a..
e) „ Săcele la Brașovii: 6 ore 30 minute sera.

i)

■ol .frinurid .!

Iii

r

Se deschide abonamentu pre anulă 1888
la

77

■ AMICULU FAMILIEI. Piară beletristică și enciclopedică-literaru — cu ilustrațiuni. — Cursulă XII. — Apare în 1 și f5 4i 
în numeri, câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumdse; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța

a lunei
— mai
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoră indivicjiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci:—lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMÂNII, piară bisericescu, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2%— 3lA cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiuni, mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară.—Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl.—pentru România 10 franci — lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primesc# gratisu totu alu patrulea esemplaru. 
Guinea’s <Ie se triinitu gratisu orî-cui cere.

W* A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—-Sz-ujvăr.—Transilvania.

e 4 fl.
>

V1

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:

&

Apologie. DiscusiunI filologice și 
■ istorice maghiare privitore la Români, 
s învederite și rectificate de Dr. Gre- 
I goriu Silași. — Partea I. Paulă Hun-' 
| falvy despre Cronica lui Georg. Gabr.

Șincai. Prețulă 30 cr.
Renascerea limbei românesc! în vor- 

| bire și scriere învederită și apreciată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 

| Broșura I. II. și UI. Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 

| Tote trei împreună 1 fi.
Cuvântări bisericesc! la tote ser- 

I bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
| Unu volumă de preste 26 cole. Acest 

opă de cuvântări bisericescl întrece 
s tote opurile de acestii soiu apărute 

pănă acum — avendă și o notiță is- 
| torică la fiă-care sărbătore, care arată 

timpulă întroducerei, fasele prin cari 
I a trecută și modul cum s’a stabilită 
I respectiva sârbătore. Prețulă e 2 fi.

Barbu cobzariulu. Novelă origi- 
I nală de Emilia Lungu. Prețulă 16 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau- 
I lina C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.

Idealulfi perdutu. Novelă originală
[ de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă
i 16 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
î originală. — Continuarea novelei: Idea- 
! Iutii pierdută de Paulina C. Z. Rovi

naru. Prețulă 15 cr.
Fântâna dorului. Novelă poporală 

r de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Codreand craiulu codrului. Baladă 

;• de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Ultimulu Sichastru. Tradițiune de 

Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Elu trebue se se însore. Novelă 

de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulă 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

Hermanii și Dorotea după W^de 
Goethej- traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. •

Ifigenia în Tauria. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Petulantulu. Comedia în 5 acte, 
dăpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof, gimnas. 
— Cu portretulă M. S. Regina Româ
niei. Prețulă 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulă redusă (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafir! și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu. 
Ună volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Șatenului Românii. Car
tea I, H, UI, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fi. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețulă 30 cr.

•I'

Colectă de recepte din economia, 
industriă, comerciu și chemiă. Prețulă 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiu. Ed. II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vâțătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V.- Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vte-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în mâsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învâ- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețulă 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesară la 
gimnasiulă din Năsâudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu' rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cole. Prețulă 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesoră. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosii de cătră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețulă 
1 fl. 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrali, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuit! 50 cr.

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilil Trifu profesorii preparan- 
dialiî. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 .cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii' 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântăr! 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frun se. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fi.

Visuld Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru- 
mose. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10' cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fi. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.

u

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov ă.


