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Procesulti generalului Doda.
BrașovO, 7 Sept. st. v.

înainte de a fi în posițiune să 
publicămrl raportulu nostru detai
lați! originalii asupra decursului 
procesului d-lui generalii Doda, 
credemii a face unii serviciu ce
ti torilorii noștri împărtășindu-le ra- 
portulâ telegraficii ce l’a primita 
dela Pesta „Neue Freie Presse“.

Este cu atâtu mai interesantă 
acestă raportă cu câtă corespon
dentului numitei foi susține rela- 
țiuni intime cu cercurile guverna
mentale din Pesta și ne descopere 
unele impresiunî lorte caracte
ristice.

Pentru ac|i ne absținemă de 
orl-ce comentară. Eta ce i se ra- 
porteză fdiei vienese:

După, raporturile sosite din Aradă 
s’a înfățișată așa de multă lume la pro
cesa, încâtă auditorii n’au mai putută 
încăpe în sală. Cei mai multi dintre a- 
sistențl erau mai ales a curioși de a vede 
pe generalula Doda, deorece acesta se 
bucură de orecare vedă și înaintea nu- 
meroșiloră Români din ținutalu Aradu
lui. Der generalula Doda nici nu s’a 
presentata la pertractare din causa să
nătății sale sdruncmate, ci a fosta însăr
cinata pe deputatula Carola Eotvos de 
ala representa.

Eotvos a propusa se se facă pertrac
tarea deși era absenta acusatula, pe când 
representantula procuraturei de stata s’a 
pronunțata în contra acestei propuneri. 
Decisiunea tribunalului a admisa pertrac
tarea imediată a procesului, der totodată 
a refusata admiterea lui Carola Ebtvos 
ca apărătoră, deorece acesta nu s’a pu
tută legitima decâtu numai cu o pleni- 
potență verbală din partea acusatului și 
după lege nici că putea fi privită ca a- 
părătoră.

In realitate s’a și începută apoi per
tractarea fără de a se mai îngriji nimeni 
de apărare, debrece președintele n’a mai 
concesii deputatului Carola Edtvds se 

vorbescă, ceea ce a îndemnată pe acesta 
de a însinua imediată recursăjde nulitate.

Procurorulă a cerută apoi cetirea ac- 
teloră încheiate înaintea judelui de in
strucțiune, cari conțină justificarea acu
satului. Din aceste resultă, că Doda a 
recunoscută că este autorulă cunoscutu
lui apelă electorală și a luată asuprășl 
responsabilitatea pentrn elă. In acestă 
apelă nu se cuprinde vreo ură în con
tra națiunei maghiare si nici n’a fostă 
niciodată întențiunea sa (a generalului) 
de a ațîța în contra națiunei maghiare. 
Mai departe acusatulă s’a străduită a 
dovedi în depunerile sale, că espresiu- 
nile încriminate nu învolvă nimică, ce 
ar veni în colisiune cu legea penală.

Procurorulă șl-a ținută apoi discur- 
sulă de acusare și a susținută, că pro- 
clamațiunea publicată în cursulă alegerei 
lui Doda conține agitațiune în contra 
națiunei maghiare.

Jurații s’au retrasă apoi în sala de 
consultare. După o scurtă sfătuire pre
ședintele loră a enunciată nrmătorulă 
verdictă:

La prima întrebare, decă Doda este 
autorulă articulului încriminată*? au răs
punsă toți jurații cu „da;“ asemenea au 
răspunsă cu „da“ la întrebarea a doua: 
decă conține memoratulă articula agita
țiune în contra națiunei maghiare? — 
Totă așa au răspunsă și la a treia în
trebare, decă este vinovată Doda, una
nimă cu „da.“

Procurorulă Cserna a observată cu 
privire la măsurarea pedepsei, că pentru 
Doda nu pledeză nici o împrejurare ate
nuantă; din contră delictulă seu se agra- 
veză prin posițiunea sa socială, prin cul
tura sa și prin aceea că a fostă alesă de 
șbse ori deputată pentru dietă, precum 
și prin aceea, că ca generală ces. și reg. 
în pensiune agiteză în contra statului. 
Procurorulă ceru aplicarea §-lui 90 ală 
codicelui penală și măsurarea celei mai 
grele pedepse.

La 11 ore s’a publicată sentința, în 
urma căreia Doda fu condamnată pentru 
agitațiune în contra statului la închisore 
de doi ani și 1000 fi. amendă.

După acesta pertractarea se încheia 
între strigări de „eljen“ ale auditoriloră.

*

Resultatulă acestui procesă — scrie 
mai departe raportorulă pestană ală lui 
„N. ir. Presse — ocupă viu cercurile 
politice. Atâtă tăia guvernului „Nem- 
.zeC, câtă și oposiționalulă „Pești Naplo11 
găsesce o legătură spirituală între aser
țiunile monarchului în contra lui Stross- 
mayer și între verdictulă unanimă ală ju- 
rațiloră din Aradă. piarulă oposițiunei 
spune clară și limpede, că rigorositatea 
sentinței contra lui Doda nici nu se pote 
cugeta fără siguranța aserțiuniloră îm
păratului, pre când „Nemzet“ pretinde 
că Doda se provocă tocmai ca și Stross- 
mayer la aceea, că conștiința ii este, 
curată.

Vocile pressei ungurescl, ce suntă 
cunoscute pănă acuma, arată cea mai 
mare mulțumire asupra resultatului pro
cesului ; cu tbte acestea însă se esprimă 
bănuieli fiind u că apărătorulă numai din 
cause formale n’a fostă admisă într’ună 
procesă politică. Ună mijlocă de • co
rectare este dată însă în aceea, că Curia 
reg. pote să schimbe sentința și , să or
done o nouă pertractare.

Dealtmintrelea se pare că în Bucu- 
rescl s’au luată tote măsurile spre a 
fructifica politicesce procesulă lui Doda; 
Ună diară de acolo a debutată cu scirea, 
că deputatulă dietală Carolă Ebtvos, care 
s’a presentată adl ca apărătoră înaintea 
curții cu jurați din Aradă, voiesce să 
folosescă procesulă lui Doda spre a des
fășura steagulă unei partide nouă com
puse din trei bărbați, care și-ar alege ca 
problemă împăcarea naționalitățiloră în 
Ungaria. Afară de Ebtvos să dicea că 
voră aparține acestei partide încă Dio- 
nisiu Pasmandy și Ludovică Mocsary din 
stânga estremă.

Politiculă din urmă s’a făcută ce e 
dreptă de multă campionulă împăcării, 
der nu i-a fostă posibilă să capete în 
Ungaria ună mandată cu programa de 
împăcare și a trebuită să primescă man
datată din. Caransebeșă din mânile gră- 
nițeriloră români. Câtă pentru Ebtvos 
și Pazmandy nu se pote admite însă 
nicidecum, că ar voi să se facă soții lui 
Mocsary, care pănă acum a fostă pe de
plină isolată și părăsită.

Aici în Peșta se așteptă, că resul- 

tatulă procesului va face multă velvă 
în Transilvania și în Bucuresel,

Procesnlu Ini Doda și foile wnrescl.
Guvernamentalului „ Kolozsvar “ 

scrie între altele:
...Procuratura regescă, împlinindu-șl 

dato'ria ce o are ca representantă ală 
legiloră și ală statului ungurescă, a in
tentată procesă aceluia, care vatămă le
gile, ignoreză funcționarii și agiteză con
tra poporului și contra ordinei publice 
în stată, a intentată procesă acestui pen
sionată ală statului și cetățenă ungu
rescă, și a cerută satisfacțiune în nu
mele demnității și autorității statului.

Der impertinența cerbicosă a lui 
Traiană Doda, generală pensionată și 
cetățenă ală statului maghiară, nu s’a 
oprită numai la atâta A pusă pedecl 
chiară și mersului regulată ală justiției, 
nimicindă primulă termină ală pertrac
tării sub cuvântă că e bolnavă, er la 
pertractarea finală nu s’a presentată, vo- 
indă să fiă representată .numai prin ple- 
nipotențiată, la ceea ce însă tribunalulă 
nu s’a învoită și pe basa verdictului u- 
nanimă ală juriului, l’a condamnată pe 
acusată in contumaciam.

Agitatorii naționalitățiloră au ajpnsă 
vremuri grele. Maiestatea Sa, la Be- 
lovar, sdrobeșce cu fulgerulă pedepsitoră 
ală cuvinteloră sale capulă șârpelui pan
slavismului, de altă parte la Aradă curtea 
cu jurați a cetățeniloră independenți 
cu verdictulă său unanimă strivesce pe 
sobolulă daco-românismului. Strossmayer 
pote a credută, că păretele apărătoră ală 
bisericei îi oferă scutulă sub care să-și 
potă continua nepedepsită uneltirile sale 
trădătore față cu monarchia și față cu 
țera. Traiană Doda pote că a privită 
ca neasaltabilă posiția ce o are în ar
mata comună și acredută, că din acestă 
posițiă pote să-și bată jocă de legisla- 
țiunea maghiară, de legile criminale și 
de calumniata națiune maghiară unitară. 
Der corona, constituția și dreptatea, 
unite fiindă între sine, suntă multă mai 
puternice, decâtă să li să potă pune în 
cale nisce factori ca aceștia, ce se te- 
răscă prin țărînă.... Satisfacțiunea ce ’i

FOILETONUL^ „GAZ. TRANSA

Instrucțiuuea etalore in scoia poporală.
'(Urmare.)

4. Cultivarea conștiinței ideiloră mo
rali. Binele este însămuată prin ideile 
morali. Cele mai înalte idei morali suntă: 
adevti-ulH, libertatea, iubirea, dreptatea, ab- 
negarea și înfrenarea de sine. — Realisa- 
rea ideiloră morali este lucrulă voinței. 
Voinței ’i se reveleză acestea prin ra
țiune. Instrucțiunea religioso-morală și 
istorică suntă purtătorele acestei reve- 
lațiunl. Decă voința este tare și curată, 
atunci ea duce în îndeplinire ideile mo
rali, și ele devină fapte și realitate. — 
Caracterulă morală se reveleză prin o 
voință tare și curată. Caracterulă celă 
dură poșede numai o voință tare, a- 
decă energia; energia este numai voința 
cultivată în modă formală.

Conținutulă voinței caracterului dură 
rămâne egoismulă în brecare formă, 
precum ambițiune, lăcomia de a domni, 
pofta de plăceri, avariția ș. a. — La edu- 

cațiunea în sensulă mai strînsă ală cu
vântului totulă se referesce într’acolo, 
ca nu egoismulă să devină motivă ală 
faptei, ci idea morală. Dumnedeu este 
bunulă absolută; elă este încorporarea 
ideei morali. Religiunea mijlocesce ra- 
țiunei cunoscerea acestoră idei. Ea este 
mijloculă celă mai esențială de educa- 
țiune a scolei. Ințeleptulă Solomonă 
dice: Frica lui Dumnedeu este începu- 
tulă înțelepciunei. Cunoscerea binelui 
este înțelepciune, puterea binelui este 
vertute. Idealulu instrucțiunei educatdre 
este câștigarea înțclepciunci și a vertuții. 
Ele suntă și scopulă întregei activități 
educative. Pe revelațiunea ideiloră morali 
se baseză conștiința, carea este funda
mentală vieții morali.

Vertutea să baseză așaderă pe cu
noscerea și pe puterea binelui.

Din tote acestea resultă, că cultiva
rea unui caracteră morală și prin elu 
scopulă instrucțiunei și ală educați unei 
se promoveză prin aceea, că se inteme- 
ieză cultivarea armonică a puteriloră spi
rituali și cultivarea principiiloră morali 

prin o instrucțiune conformă naturei, 
desvoltătore și concentrată.

O atare instrucțiune promoveză starea 
de moralitate a școlarului în deosebite mo
duri, căci: 1. Ea lucră împotriva isbuc- 
nirei pofteloră și pasiunilor puternice.2. 
Ea alungă lenea, urîtulă și lipsa de sim
țire 3. Ea învăță aprețiarea adevăra
tă a tutaroră obiecteloră oftărei ome- 
nescl. 4. Ea conduce multilateralitatea 
voinței și a intereseloră. 5. Ea procură 
naturei mai înalte și raționali a omului 
superioriratea peste sensualitate.

Prin îmbogățirea și nobilitarea cer
cului de cugetare instrucțiunea nobili- 
teză și cultivă așaderă voința școlarului. 
In acesta constă însemnătatea educatdre 
a instructiună. Unei instrucțiuni însă ce 1 1
țintesce numai asupra cunoscințeloru și 
dexteritățiloră ’i lipsesce însămnătatea 
educatdre.

Cu ce are să contribue singurati- 
culă resortă ală instrucțiunei ?

1. Instrucțiunea religioso-morală. Re- 
liunea este unirea cu Dumnedeu. Ci
ne este bună însă nu este religiosă, 

încă este împreunată cu Dumne
deu, der în modă incon sciu. — 
Instrucțiunea religiosă n’are să nisuescă 
ca să împărtășescă din semă afară sciință 
multă religiosă, ci ea are să deștepte 
mai multă semțămintele religiose, să cul
tive judecata morală, cosciința morală. 
— Isusă, întemeiătorulă religiunei nbs-* 
tre, a recunoscută, că sufletulă, inima și 
voința aduse lui Dumnedeu ca jertfă cu
rată este scopulă celă mai înaltă ală 
omului. Acelă omă, carele va ajunge a- 
cestă scopă, este mântuită. Instrucțiu
nea religibsă are deci să cultive mai 
’nainte de tote semțămintele evlaviose, 
curate și negoistice. Sâmțămintele religi
ose suntă între altele: frica de Dumne
deu, venerațiunea, umilința, încrederea 
în Dumnedeu, iubirea; ele întărescă ju
decata morală și chiarifică dispusețiu- 
nea. —

Mijloculă de căpetenia însă este e- 
semplulă religiositatea cea viă a învățăto
rului și a părințiloră, căldura religiosă, 
convingerea, însuflețirea. Mai multă de
pinde instrucțiunea religibsă dela acestea. 
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s’a dată statului maghiarii și dreptului 
lui publică prin verdictulă cetățeniloră 
din Aradă este refrenulă vrednicii aid 
judecății dela Belovar a regelui. Unde 
corona și națiunea stau și lucreză în ast- 
feliu de înțelegere, acolo viitorulu pa
triei este asigurata.../

Gestiunea panii.
ii.

încă pe la începutulu secuiu
lui presents se aflau în cea mai 
mare fierbere ideile diametrală o- 
puse despre raporturile ce esistă 
între stată și cetățenii săi, întru 
câtu trebue să se ajute reciprocă, 
întru câtă interesele lor reciproce 
trebue să fiă în perfectă armoniă. 
De atunci deja cestiunea paupe- 
rismului, în urma progreseloră 
civilisațiunei, umplea de îngrijire 
inimile generose. A trecută însă 
ună seculă fără ca nici măcară 
ună guvernă să fi ajunsă la con
vingerea deplină, că tendința lui 
trebue să fiă îndreptată neconte
nită spre îmbunătățirea sorții po
porului.

Se ne întrebămu, ce măsuri a 
luată d. e. Anglia pentru a scote 
pe Irlandesi din miseria nespusă 
în care se află? In locă ca ea 
să-și înflrepteze privirile asupra 
miseriei de acasă, să îngrijescă ca 
se nu lipsescă pânea poporului 
său, s’a aruncată peste mări și 
țări, a versată sânge și sume e- 
norme pentru a civilisa și „ține 
în robiă“ mulțime de popăre.

Și cari suntă urmările acestei 
negligeri față cu poporațiunea de 
acasă? Nemulțumire înlăîntru și o 
luptă necontenită a Irlandesiloră 
„flămâncți11 în contra supremației 
englese, care cu dreptă cuventă o 
putemă numi „luptă pentru pâne“, 
căci decă într’acolo ar fi fostă în
dreptate privirile Angliei, Irlanda, 
— deși nu prea favorisată dela na
tură — totuși se putea ridica econo- 
micesce și poporulă, odată în bună 
stare și independentă, se alipia de 
bună-voiă de Anglia și astfelă se 
punea capătă frecăriloră interne, 
cruțândă tinipulă pentru alte opere 
mai mărețe esterne și premergendă 
cu esemplu tuturoră coloniiloră 
estra-europene, cari mai curendă 
ori mai târziu de sigură voră căuta 
a se libera.

Ceva mai circumspectă a fostă 
legislațiunea germană, care, îna
inte cu vre-o trei ani, pentru a pa- 
ralisa influințele desastruose ale so
cialismului, ce lua dimensiuni es- 
traordinare printre ună poporă 
compusă celu puțină a treia parte 

din proletari, luă măsuri estra- 
ordinare, prin introducerea u- 
noră legi de asigurare și păstrare 
pentru classele uvriere (lucrătăre). 
Și aceste măsuri -însă, ca ori ce 
disposițiunl stărse cu forța dela 
patroni, pentru ușurarea esistenței 
lucrătoriloră săi, sunt departe de-a 
satisface trebuințeloru și astfelă 
se pare, că tendințele de coloni- 
sare germane suntă alte nouă re
medii. Viitorulu fărte apropiată 
ne va arăta, întru câtă aceste mă
suri au seu nu eficacitatea dorită, 
cu atâtă mai multă, cu câtă ele 
suntă aplicate într’ună stată, care 
are tendința de a ridica câtă se 
păte de susă funcționarismulă și 
a face câtă se pote de multă lume 
dependentă de stată pentru a pute 
dispune de ea.

In Francia, țeră eminamente 
industrială, grevele au fost cu mult 
mai dese ca ori și unde airea. 
Cqnoscutu este însă, că de câțiva 
ani încoce totă lumea comercială 
și cu ea t6te celelalte clase, trecu 
printr’o crisă mare, provocată parte 
prin abundanța prea mare de pro
ducte, parte prin producțiunea es- 
cesivă industrială. In urma a- 
cestei crise tote industriile resimtă 
o stagnațiune fdrte persistentă, 
stockurile crescă, circulațiunea de
vine din ce în ce mai greoiă și 
urmarea naturală este micșorarea 
speseloră de producțiune și prin 
acesta a salareloră. De aici greva, 
și oricâtă și-ar da guvernulă si
lință, nu o pote împiedeca fără a 
ruina pe producători și cu aceștia 
industria. Aci ajută numai nisce 
factori esterni independenți de 
voința ori-cărui guvernă. Totă ce 
păte face în aceste împrej urări 
ună guvernă, este să țină or
dinea și să apere usinele de 
furia greviștiloru, cari la re- 
pețite ocasiunl au nimicită capi
tale imense. Tot-deodată ordonarea 
de anchete și de cele mai multe 
ori aplanarea cu bună succesu a 
diferențeloru vine să mărescă in
gerința statului spre salvarea in- 
tereseloră fără daunare reciprocă.

Tot asemenea stă lucrulă și în 
Belgia. In amândouă statele a- 
ceste trebue să observămă, că 
poporulă de rendu are de multe 
ori cu multă mai multă venită 
decâtă fruntașiii noștri de pe sate 
și trăesce în modă cu multă mai 
satisfăcătoră. Pe lângă acesta 
mai este și o însușire naturală a 
poporului, care îlu conduce de 
multe ori la escese, anume însu
șirea de a se încrede prea ușoră 
în conducerea altuia, căci forte 
desă s’a observată, că conducăto

rii greveloră erau iimeni parveniți 
din Germania, ori din alte părți și 
numai arareori indigeni.

Cu unu cuvântă, „cestiunea 
pânii“, care în ce privesce statele 
amintite se traduce în „socialismă“, 
a luată și ea dimensiuni totă mai 
mari, devine totă mai îngrijitore, 
și în curându va lua loculă tutu
roră celorlalte cestiuni. Guver
nele voră trebui vrându nevrândă 
se o considere ca cea mai de că- 
peteniă problemă a loru.

La noi „cestiunea pânii“ esistă 
asemenea și încă de multă timpă, 
der se vede, că „părintesculă“ gu
vernă seu nu o vede, seu decă o 
vede așteptă soluțiunea ei dela 
mâna nevecjută a Proyedinței. Ce 
e dreptă, la noi nu se potu înscena 
greve cum se întâmplă în celelalte 
state mari europene. Causa este 
forte ușoră de aflată. Mai ântâiu 
industriă mare nu avemu și nici 
că vomă ave în curândii stabili
mente, care să pâtă aduna mii și 
mii de lucrători într’ună singură 
atelieră. Alu doilea, poporațiunea 
nostră se ocupă în genere cu a- 
gricultura, care ocupațiune nu per
mite o convenire a unui mare nu
mără de lucrători, ci din contra 
îi ține împrăștiați, ocupândă aprâpe 
tote brațele disponibile. Alu treilea, 
poporațiunea nostră este cu multă 
prea rară în proporțiune cu nece
sitatea de brațe, și în fine agricul
tura, ramura principală de ocupa
țiune a poporului, este o ocupa
țiune atâtă de grea și de brută, 
încâtu cei cari se ocupă cu ea rară 
au ocasiune de a se ridica peste 
nivelulă unei culture intelectuale 
forte rudimentare și trăescu cea 
mai mare parte în modulă celu 
mai primitivă, fără a presimți mă
cară, că în curândă va ajunge cu- 
țitulă la osă, spre care efectu suntă 
destulă doi trei ani de recoltă 
slabă.

In aceste împrejurări este a se 
căuta causa, pentru ce la noi miș
carea este atâtă de neînsemnată, 
încâtă nu atrage atențiunea gu
vernului.

Fârte îngrijitdre este însă a 
doua urmare a stării materiale 
rele, adecă emigrațiunea. Au dâră 
decile de mii de emigranți, cari 
iești în fiecare ană din acestă „pă- 
mântă alu făgăduinții“ pentru a 
se așecja parte în țările trans-oce- 
nice, parte în România și țările 
învecinate, nu este unu semnă 
forte evidentă despre faptulă tristă, 
că la noi, într’o țeră atâtă de rău 
împopulată, lipsesce pânea? Nu 
cumva numai plăcerea de a călă
tori îi scâte dela căminele loră 

pentru a-i arunca în nisce ținuturi 
necunoscute ? De sigură nu aces
tea suntă căușele, ci necesitatea 
de a se nutri. Mai adăugândă la 
acesta și prigonirile de totă felul ă, 
amă schițată tabloulă stăriloră 
nostre economice.

Se nasce întrebarea, ce tace 
acum și ce trebue să facă guver
nulă pentru a obvia acestei stări 
de lucruri triste ?

Afacerea Strossmayer.
Seii^ațiunea ce a făcut’o afacerea 

Strossmayer în locă de a se potoli se 
pare că din ce în ce cresce. Din scirile 
cele dese, ce ne vinii din afară, se p6te 
clarii vede, că acestă cestiune atinge și 
cercurile politice externe.

Din Parisă se anunță, că mai multe 
diare vădă cu cea mai mare mulțumire 
în afacerea Strossmayer unii impulsii 
dată Slavii orii din Austro-Ungaria, ca să 
facă demonstration! contra alianței cu 
Germania.

piarului „Neue freie Presse“ ’i se 
anunță din Petersburg, că în urma afa- 
cerei Strossmayer au începută a se for
ma păreri dubiose despre raporturile ami
cale dintre Austro-Ungaria și Rusia. Se 
mai spune, că tonulti în care scriu fia
rele austro-ungare despre acestă cesti
une este atâtă de dușmănoșii, jucată se 
pare a fi forte greu ca diarele rusesc! 
să’șl păstreze reserva de pănă acum.

Din Petersburgu se telegrafiază cu 
data de 17 Septemvre următorele :

Dojenirea lui Strossmayer face aici 
mare sensația, pentru că este privită ca 
o dovadă, că cercurile oficiale austriace 
suntă- dușmane Rusiei.

Foile rusescl pună în legătură arti- 
cululă celă mai nou din „Nordd. allg. 
Ztg.“, scrisă în contra reginei Natalia, 
cu dojenirea numitului episcopă, spre a 
conchide de aici în modă consunătoră la 
atitudinea dușmănosă față cri Rusia a gu- 
verneloră țăriloră vecine.

„Petersburgija Xiedomosti“ vede în 
atitudinea Austro-Ungariei ună lucru ce 
pote mângâia pe Ruși. Monarchia aus- 
tro-ungară dă pe față consciința slăbi- 
ciunei sale și presemțirea catastrofei ce 
se apropiă. Der — adauge numitulă (fiară 
— numai Rusia e de vină, că se potă 
petrece astfelă de lucruri, deorece părtă 
o politică precaută, care degenerâză în 
nelucrare și deșteptă în străinătate pă
rerea, că Rusia ar renunța peste totă la 
conservarea și apărarea intereseloră sale 
europene.

SCmiLE DILEL
Cu ocasiunea inaugurărei teatrului 

Teodorini din Craiova, ce s’a săvârșită 
în 3 (15) Septemvre a. c., d-șăra Teo-

decâtă dela mulțimea oreloră de prele
gere și dela memorisarea materialului re- 
ligiosă. Pentru aceea trebue respectată 
posițiunea învățătorului, căci fără de a- 
cesta însuflețirea lui nu este posibilă. 
Ună altă mijlocă este și participarea la 
darea de elemosină în cașuri nenorocite.

2. Instrucțiunea limbistică. Acestă ram 
de instrucțiune încă ocupă o posițiune 
distinsă în intructiunea educatore. Mij- 
loculă principală ală acestei instrucțiuni 
este cartea de cetire, în care se atingă 
de altmintrelea și resorturile realistice cu 
instrucțiunea limbistică.

Prin cartea de cetire școlarulă ’șl 
câștigă o mulțime de cugete. Prin car
tea de cetire elă vine în atingere cu 
limba cea frumdsă a poețiloră. Limba 
deșteptă în elă simțăminte, cari „dur- 
meau mai nainte în inima lui“, puterea 
simțăminteloră, îlă răpesce pănă la în
suflețire îlă determină la luarea deci- 
siuniloră, principiile ’i suntă cultivate, 
voința-i este îndreptată spre lucruri 
bune.

La cuprinderea nemijlocită a frum- 

seței formali și frumseței cugeteloră unei 
bucăți de cetire servesce cetirea înainte 
a învățătorului. Cetirea bună înainte 
este o esplicare de jumătate. La trac
tarea bucăței de cetire să se ferescă în- 
vățătorulă de esplicărl netrăbuinciose de 
cuvinte, ca să nu restrîngă influința ne
mijlocită a materiei asupra spiritului șco
larului. Orele de cetire să fiă astfelă 
alese, ca să cuprindă pe omă întregă, 
să-lă înalțe și nobiliteze.

La o tractare bună se recere însă: 
scoterea la ivâlă a cugeteloră fundamen
tali, caracteristica persăneloră și orga- 
nisațiunea întregului. Și aici, ca și la 
instrucțiunea religiăsă morală, este de-a 
se pune pondulă principală pe semță- 
mântulă personeloră seu a poetului.

Pe lângă acâsta este de a se exer
cita cu fundamentă vorbirea și. scrierea 
școlarului. Limba are să se învețe mai 
multă prin esercițiu decâtă prin învă
țătură.J

La esercițiulă limbistică este a se 
griji, ca să se vorbescă și săfcse scrie cu
rată, și — -prin reproducțiunl și decla- 

mațiuni — să i-se dea școlarului prilejă 
la vorbiri lungi.

Fiăcare învățătoră să grijescă, ca 
să aibă o bibliotecă școlară. Elă să su
pravegheze lectura privată a scolariloră, 
să le sternescă gustulă pentru lucrurile 
classice, ca astfelă să-i scutescă pentru 
mai târdiu de literatura murdară.

5. Instrucțiunea din istoria. Acesta 
este partea de căpeteniă a instrucțiunei 
educătore. Istoria lărgesce conversa- 
țiunea nostră cu omenii; oferesce ome- 
niloră cunoștințe și esperiențe; ea arată 
lupta principiilor bune și rele, a simțămân
tului nobilă cu egoismulă, ea arată sâm- 
țămintele omeniloră și urmările loră; ea 
face judecată asupra celoră buni și a- 
supra celoră răi și rostesce sentința; ea 
ne arată omenii în iubirea loră de pa- 
triă, în jertfa loră, și deșteptă partici
parea școlarului.

Ca să aibă însă instrucțiunea acestă 
influință, nu trebue să constea materia 
din numeri și numiri sarbede, și să nu 
fiă tractată în modă generală și sarbedă, 
ci materia trebue să fiă depinsă pănă în 

amănuntele sale cu bogăția de colori, 
să-lă transpună pe școlară mai multă în 
mijloculă acțiunei, să descopere boldurile 
acțiunei, să depingă simțămintele și ca
racterele, și să cuprindă prin vivacitate 
inima și voința. De aceea să se res
trîngă materia numai asupra momen- 
teloră mai însemnate din istoria patriei 
și din cea universală.

Prin cetire, scriere și enarare, ma
teria oferită devine prin exercițiu o pro
prietate ce nu se mai pierde. Mai multă 
însă influințeză aici învățătorulă prin o 
prelegere liberă, însuflețită și căldurosă. 
Materia istorică are să fiă pentru învăță
toră mai nainte de tâte o materiă de 
sâmțăminte, nu însă o materiă, ce are 
să se îngrămădescă în massă în memoriă, 
ca să fiă recitată spre mirarea lumei la 
examene. Nu sciința istorică este sco- 
pulă principală, ci cultivarea simțămân
tului estetică, a jertfirei pentru binele 
comună și a iubirei și însuflețirei pentru 
adevără și dreptate.

(Va urma.) 
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dorini a cântată piesele din programă 
cu celă' mai strălucită succesă. D-sa a 
rugată pe d-lă prefectă ală județului să 
încurageze teatrală Teodorini, care a 
fostă fundată de părinții săi, să aibă 
grijă de mamă-sa, și a declarată, că ori 
ce s’ar cjice, a rămasă totă Română, că 
va veni câtă de desă printre confrații 
săi Români ți că singura sa dorință este 
de a se pute stabili definitivă în Româ
nia, ceea ce speră că va pute face în 
curândă. „Românulă" scrie, că teatrulă 
este unulă din cele mai frumose. Are 
3 rânduri de câte 24 loge, e luminată 
prin electricitate și e construit cu multă 
gustă. Marea artistă Teodorini purta 
toaletele cele mai elegante ; în partea I 
a representațiunei ea a apărută acope
rită de brilante, purtândă medalia l>ene- 
merenti Ia estremitatea unui șerpe de 
briliante, care pleca dela umărulă celă 
dreptă și se termina la celă stângă.

** *
Restanțele de dare în comitatulii Fă

gărașului au foștii cu finea lui Augustă: 
88,709 fi. 48 cr. dare directă și 3878 fi. 
84 cr. dare militară.

*
Din Pojună se telegrafiază, că doi 

copii au aflată lângă o barieră a căii 
ferate o ladă de dinamită. Copiii au luat 
din ladă ca ună kilogramă de dinamită 
pe care o duseră în orașă arătându-o la 
unulă și la altulă. Ună fostă lucrătoru 
la o fabrică de dinamită, observândă a- 
cesta, a denunțată casulă la polițiă. S’a 
constatată, că în ladă au trebuită să fiă 
ca la 20 klgr. de dinamită, dintre cari, 
afară de ceea ce au luată copiii, lipsiau 
41/4 kilograme. Asemenea s’a constatată, 
că dinamita a fostă furată dela fabrica 
de dinamită din Pojună, cu ocasiunea 
transportărei aceleia pe calea ferată. Au 
fostă aflate în colțulă »unui vagonă și 
cele 4’/2 klgr. cari lipseau.

$ * *
In decursulă lunei acesteia și a ce

lei următore va umbla o comisiune din 
ală 9-lea reg. de husari în diferite lo
curi ale țărei spre a cumpăra cai dela 
5—8 ani.

* * *
Tergulă de țeră ală Sibiiului din 

tomna acesta a fostă cu multă mai bine 
cercetată decâtă cele de vr’o doi ani în- 
coce. La tergulă de vite s’au adusă vite 
din tote părțile și n’au lipsită nici cum
părătorii. Astfeliu din 8000 de vite cor
nute s’au vândută 3405; din 1000 de 
cai s’au vendută 551 ; din 8000 de oi 
s’au vendută 7000; rîmătorii încă s’au 
căutată. Tergulă liberă a dovedită multă 
mișcare, negustorii și industriașii, cari 
șl-au desfăcută marfa pe piețele Sibiiului 
s’au bucurată de mulțl „mușterii11. Pre- 
țulă bucateloră încă s’a urcată în modă 
simțitoră.

Contele Kaluoty și primula Bismart.
Scimă, că contele Kalnoky a plecat 

la Friedrichsruhe pentru a se întâlni cu 
cancelarulă germană. întâlnirea acesta, 
obicinuită a se face în fiă-care ană, me
rită de astădată o atențiune deosebită 
din punctulă de vedere ală raporturiloră 
politice dintre Austro-Ungaria și Ger
mania, de o parte pentru că a fostă 
precedată de călătoria la Berlină a ar- 
chiducelui Albrecht, pe care călătoria 
întrega pressă germană a considerat’o 
c.a o garanțiă a alianței dintre ambele 
imperii; de altă parte călătoria- la Fried
richsruhe a ministrului de esterne Kal
noky e de interesă deosebită și pentru 
aceea, pentru-că după întâlnirea împăra- 
țiloră dela Peterhoff acești doi bărbați 
de stată, Kalnoky și Bismark, acum dau 
pentru prima oră față unulă cu altulă și 
ministrulă de esterne austro-ungară va 
ave acum ocasiune să primescă din cele 
mai autentice isvore informațiuni des
pre resultatele întâlnirei împărațiloră de 
la Peterhoff și despre eventualele hotă- 
rîrl ce s’au luată cu acea ocasiune atâtă 
eu privire la situațiunea Europei în ge
nere, câtă și cu privire la atitudinea ce 

este a șe lua față cu Rusia, cu deose
bire în ceea ce privesce cestiunea 
bulgară.

Curândă după întâlnirea dela Fried
richsruhe va urma visita împăratului 
Wilhelm II la Viena, când se crede cu 
probabilitate, că se va stabili atitudinea 
hotărîtă ce are s’o ia Germania și Aus
tro-Ungaria față cu Rusia, mai vîrtosă 
în ceea ce privesce cestiunea bulgară.

AtentatU la vieța lai Nacevici.
Cetimu. în „România Liberă“ 

dela 18 Septemvre:
O încercare din cele mai mișelescl 

a fostă comisă pe solulă nostru în contra 
vieții ministrului de finanțe din Bul- 
gări a.

Atentatulă contra d-lui Mantoff are 
astădl ună complimentă, din fericire însă 

pși mai puțină gravă.
Credemă, că de astădată mărinimia 

jurațiloră nu va încuraja mai departe 
violațiunea flagrantă a ospitalității ce 
unii omeni primescă largă în România.

Aseră, când trenulă Bucurescl-Giur- 
giu ajunsese în gara Bănesa, ună ^tâ
nără bulgară originară din Șistovă, d. 
Constantină Kisselow, deschidândă com- 
partimentulă în care se găsea d. Nace
vici, a trasă asupra ministrului 5 focuri 
de revolveră, cari din fericire nu au a- 
tinsă pe nimeni.

Ucigașulă, arestată imediată, a de
clarată, că voia să răsbune patria lui pe 
care d. Nacevici ar fi dus’o la ruină.

Kisselow e bine cunoscută în socie
tatea bucurescenă. Mai multă timpă 
atașată Ia agenția diplomatică bulgară, 
s’a căsătorită cu d-ra Filipescu, sora di
rectorului prefecturei de Constanța, în
rudită cu cele mai bune familii din Ro
mânia.

Nenorocita tânără nevastă este în 
nesciința oribilei fapte comise de Kisse
low, trăindă de mai bine de șese săp
tămâni retrasă cu copilulu ei la Câm- 
pulungă.

Kisselow în timpulă din urmă re- 
sida la Odesa ; se presupune, că a ve
nită în țeră pe la 17 Maiu.

Ancheta se instruesce cu vigore; 
procurorulă generală în personă s’a dus 
la Giurgiu pentru a supraveghia dea- 
prope instrucțiunea. Se va sci astfelu, 
pote, decă Kisselow nu a fostă decâtă 
ună agentă orbă ală vre unoră insti
gatori.

Toți Românii voră simți o viă bu- 
curiă, că printr’ună miraculă providen
țială atentatulă nu a isbutită...

D. Nacevici e acum în Rusciucă.
Doctorală, care l’a visitată, a con

statat trei contusiuni pe pieptă și două 
în partea dreptă a corpului, der tote 
ușore.

In cupeulă trenului în care era d. 
Nacevici s’au găsită trei glonțe.

Despre visita monarchului nostru 
la Roma-.

„Staaten Corespondenz“ pri- 
mesce dela corespondentulu ei din 
Roma următdrele:

Guvernulă italiană se miră mai multă 
decâtă pressa chiar despre svonulă ce 
s’a respândită, că se proiecteză o vi- 
sită a împăratului Franciscă Iosifă la 
Roma. *

In cercurile bine informate din Roma 
nici nu se dă celă mai mică crecjămentă 
unui ast-felă de svonă.

Decă elă s’ar adeveri, acestă visită 
a împăratului Franciscă Iosifă ar ave o 
importanță eu multă mai mare chiar 
decâtă aceea a lui Wilhelm II ală Ger
maniei, căci ea va fi ună manifestă ală 
unirei tuturoră stateloră mari pentru 
pace. Tote partidele național-libere do- 
rescă din sufletă ca Franciscă Iosifă 
să visiteze Quirinalulă câtă se pote de 
curândă.

Numai câte-va cliare iridentice, cari 

dorescă să semene pretutindenea discor
dia pretindă că buna înțelegere între 
ambele state: Austria și Italia, nu pote 
să esiste din causa Vaticanului*. Leonă 
XIII, a dedată, că nu va primi în vi
sită pe nici ună suverană, care ar veni 
la Roma ca ospețe ală guvernului ita
liană.

Decând [Papa s’a pronunțată astfelă, 
s’a renunțată atâtă în Viena câtă și 
în Roma a se mai vorbi de o atare 
visită.

Acestă svonă după câtă se scie se 
d.ce că ar fi provenită din Francia, căci 
ea doresce ca Italia să rămâe isolată, 
singură, fără a ave alianță cu vr’o pu
tere, mai alesă de cândă cu chestia Ma- 
sauahulvi.

Clericalii se sforțeză din tote pute
rile ca să scotă din reliefă tote acestea. 
Der Italia scie să pue la respectă bine 
pe acești scribi prin tăcerea și disprețulă 
ce-lă dă.

Programul!! partidei naționale 
liberale din Prusia.

Din incidentulă viitoreloră alegeri 
pentru dieta prussiană, cari se crede că 
voră fi la începutulă lui Novembre, par
tida națională liberală din Prusia a dată 
ună apelă cătră alegători. In acestă a- 
pelă se cuprindă totodată și următdrele 
puncte din programulă susă clisei parti
de liberale:

Patidulă cere o puternică autoritate 
regală, care să asigure ordinea și liber
tatea cetățeniloră; cere legislațiune po
trivită, guvernă cruțătoră și consciu de 
chiămarea sa, judecătoria independentă, 
libertatea scrutăriloră sciințifice, instruc
țiune poporală universală, precum și e- 
galitatea și garanția de-opotrivă a drep- 
turiloră statului pentru fiă-care confesiune. 
Cere mai vîrtosă îmbunătățirea sorții clas- 
sei muncitoriloră, reformarea legei pri- 
vitore la dările directe astfeliu, ca darea 
pentru cei mai puțini avuțl să se ușu
reze ; cere revisuirea legei privitore la 
darea pentru obiectele industriale; cere 
să se înceteze a se mai pune sarcini pe 
comune, să se micșoreze competențele 
de timbra la vândarea proprietățiloră de 
pământă, er statulă să ia asupra sa mai 
multe din sarcinele puse pe școli.

Cere lărgirea sferei de activitate a 
guvernului independentă și se declară în 
contra tendințeloră hierarchice ale bise- 
ricei evangelice; primesce tot-odată îm
păciuirea cu biserica Romei presupunândă, 
că pacea va fi. restabilită, prin concesiu
nile ce se voră face din partea statului 
și că ne ’nțelegerile nu să voră prolun- 
gi prin cererea din partea statului a u- 
noră nouă concesiuni, ce nu s’ar uni cu 
raportulă dintre stată și confesiuni; cere 
înființarea unei legi școlare, care să asi
gure scolele poporale contra a ori ce in
gerință păgubitore ■ provenită din părți 
necompetente. In fine partidulă recomandă 
alegerea unoră bărbați de principii li
berale moderate.

Baiu în Năsedu.
Dr. A. P. Alexi în numele comite

tului arangiatoră invită la balulă ce se 
va arangia cu ocasiunea onomasticei 
Maiestății Sale Impăratului-Rege Fran- 
ciscă-Iosifă I., a iubileului de 25 ani a 
„Gimnasiului superioră gr. cat. româ- 
nescă din Năsăudă", precum și a sân- 
țirei noului edificiu gimnasială, la 4 Oc- 
tomvre st. n. 1888 în noulă edificiu 
gimnasială din Năsăudă.

Venitulu este destinată pentru fon- 
dulă scolariloră morboșl. începutulă la 
8 ore sera.

Prețulă de intrare de personă 2 fl., 
de personă în familiă 1 fl. 50 cr. v. a.

Bilete de intrare se voră vinde în 
librăria „Concordia1' și sera la casă.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Parisii, 19 Septemvre. piarulu 

„Liberte11 esprimă convingerea, că 
visita Contelui. Kalnoky la Bismark 
are o însemnătate favorabilă oăcii.X 
Bismark vre pace; elu a influin- 
țatu asupra lui Crispi cu scopă de 
a se evita conflictulu în apusu.

Petersburg^, 19 Septemvre. Cea 
mai mare parte a cJiarelorG. de aici 
declară, că visita contelui Kalnoky 
la Friedericlisrulie este o dovadă, 
cumcă cabinetulu din Viena vede 
și recunbsce necesitatea de a se 
resolva cestiunea bulgară, chiar și 
cu pericululu de a ațîța pe Maghiari.

BucurescT, 19 Septemvre. Ar- 
chiducele Carol Ludivig a avutu 
în Sinaia și o misiune politică. 
Elă a dusu regelui Ca,rolă invitarea 
împăratului Austriei, ca cu ocasiunea 
visitei ce o va face Imperatulu Ger
maniei la Viena se vină și densulă 
acolo.

Belgradu, 19 Septemvre. Faima 
despre decretarea stării de asediu 
în t6tă țera e nefundată, ase
menea este prematură și sgomo- 
tulă despre o schimbare de cabi- 
netu, cu tote că în cercurile gu
vernamentale se admite posibili
tatea unei astfeliu de schimbări.

DIVERSE.
Coeciugulu lui Cristof Columbă Es- 

tragemă din „Figaro" următorele:
Nu de multă orașulă San-Domingo 

avea nevoe de bani și a trimisă pe ună 
delegată la Londra să facă ună împru
mută pentru orașă în sumă de 100,000 
franci; atunci proprietarulă de circă Bar
num propuse orașului să’i încredințeze 
cenușa descoperitorului Americei, Cris- 
tofă Columbă, spre a-o expune. Bar
num promise orașului o sumă ore-care 
și o parte de 40 la sută, din câștigulă 
curată ce va resulta din expunerea cos
ciugului, etc. Intreprindătorulă americană 
avea de gândă să cutriere totă America 
și să expue resturile mortale ale lui Co
lumbă și cosciugulă lui făcândă reclame ne 
mai pomenite. Optă soldați într’o uni
formă de paradă, compusă anume de 
Barnum, precum și patru preoți negri în 
vestminte albe, aveau se formeze garda 
de ondre a cosciugului. Barnum se o- 
bligâ se întâmpine tote cheltuelile pe 
dramă, propuindă comunei ună contractă 
pe patru ani. Cosiliulă comunală res
pinse propunerea ciudată și' impiă a în
treprinzătorului, tratându’lă cu nisce ca
lificative puțină măgulitore. Barnum 
furiosă îșl propuse să-și răsbune. Elă 
publica în foile americane o scrisore, în 
care declară, că San-Domingo nu-i pdte 
primi propunerea, pentru că mausoleulă 
lui Columbă e golă de multă. In anulă 
1795 resturile marelui navigatoră ar fi 
fostă duse la Havana, unde s’ar fi gă- 
sindă și acum. Adevărulă este, că ora
șulă Cuba are rămășițele fiului lui Co
lumbus, Diego, și ale fratelui său, Bar- 
toloineiu Columbă. Se înțelege, că s’a 
dată o desmințive la scrisorea lui Bar
num, der mulțl au rămasă în credința, 
ca în San-Domingo nu se mai află ade- 
văratulă Columbă. Și apoi Barnum nu 
se sparie cu una cu două.

Cursulu Ia bursa de Viena 
din 18 Septemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4%............................... 100.15
Renta de hârtiă5°/0.................................90.45
împrumutul!! căiloră ferate ungare . 146,50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 97.80
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) . . —.— 
Amortisarea datoriei căilor!! ferate de

ostu ungare (3-a emisiune) . . 112.50
Bonuri rurale ungare..............104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.50
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare......... 104.50
Bonuri rurale transilvane.........104.60
Bonuri croato-slavone . . ' . . . . 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă..........................................99.75
Imprumutulă o u premiulă ungurescă 130.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.........................................124.50
Renta de hâr'Vi austriacă .... 81.50
Renta de argiută austriacă .... 82.95
Renta de aură austriacă.........110.50
LosurI din 1860   139.74
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 878.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 307.50
Acțiunile băncei de credită ausț.r . . 314.75
Galbeni împărătesc! ....................... 5.77
Napoleon-d’orI.................................... 9.63'/2
Mărci 100 împ. germane........................59.55
Londra 10 Livres sterlings .... 121.95

Edit,oră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE.
Ofi ciulă orfanală orășănescQ, ca o- 

ficiu pentru pertractarea de remasurl, 
face tuturorii cunoscuta, că la 24 Sep
temvrie 1888 st. n. dela 9—12 a. m. și 
dela 3—5 ‘p. m. se voră vinde prin lici
tația publică celoră c» voră oferi mai 
rniiltă, în casa din Blumena No. 73 (casa 
d-lui Thomas Bosini) efectele din rema- 
sula dupăFriderică Kleisser c. r. majoră, 
decedată la 7 Augustă 1888 și anume: 
Haine, rufăriă, giuvaere, hamuri, obiecte 
pentru echipare și alte diferite lucruri.

Brașovu, 18 Septemvre 1888.

Oficiul! orfanali orasenescii.I

Bursa de BncurescT.
Cotă oficială dela 5 Septemvre st. v. 1888.

Cump. vend.
Renta română 5"/0.................. —- —.—
Renta rom. amort. 5% . . . 96J/2 97.—
Renta convert. G"/,,.................. —.—
Impr. oraș. Duc. 10 fr. . . . 45.— 50. -
Credit fonc. rural 7"/0 • • • 107.’/4 107.74

>> » n u'ln ••• 97'.— 97-74
„ „ urban 7%.... 1O6.’U 107 —
n „ „ 67o • • • • —.—

„ „ 5«/0. . . . 94. ’/< 95.—
Banca naț. a Rom. 500 Lei. . —.—
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . . —.—
Aură contra bilete de bancă . 1-V 1?|2
Bancnote austr. contra aură. . —
Aură contra argintă seu bilete i-’A l.'/2
Florină valore austriacă . . . 2.08 2.09 >/,

a se uita în scrisdrea

Ceea ce este bunu dureză eternii!
Dovadă despre avântulă, ce-lu face vestita în lume Pasta 

Pompadour originală a medicului Dr. A. RIX.
Este unu. faptă cunoscută, că singuratice femei au fostă 

în posesiunea de mijloce, care le-au conservată pănă la versta 
cea mai înaintată aparența tinereței și tote calitățile loră es- 
terne, precum: frăgedime, i’rumseță și netedimea pielei. Re
numita Madame Pompadour la curtea lui Ludovicu XV-lea po
seda o astfelă de recetă, care de asemenea ’i asigură calitățile 
ce le-a moștenită din neamă, pănă în anii verstei sale înaintate 
șciindă se ascundă acesta dinaintea lumei întregi.

Hârtii, în care era păstrată acestă recetă, ajunseră în 
posesiunea unei familii dm nobilimea înaltă a cărei frumseță a 
pielei încă și adl se admiră pretuiinde îea, și D-rului Rix, care 
din întâmplare venea în relațiunl med male și altele, i-a succesă
ținută pănă acum forte secretă și astfeliu a face se se folosescă Pasta Pompadour, ce 
o avemă înaintea nostră, ca celu mai neîntrecută mijlocu din totă lumea

Este singurulă mijlocă de lecuire și conservare; prin elă se lecuescu forte repede 
petele de sore, sgrăbunțele, petele roșii și alte rele ce apară în față; tein-ului [îi împru
mută o frăgedime fără semână. O mulțime de probe despre resultatele acestei paste 
neîntrecute stau la disposiția orlșicui.

Pentru a evita înșelări, se se ceră la cumpărată Pasta Pompadour de Dr. Rix . 
numai în pachete pecetluite și se se bage de semă. că instrucțiunea e provedută cu 
subscrierea inventatorului. Esistă și alte multe mijloce sub acelașă nume, ori cu nume, 
ce semănă, și cari se oferă publicului pe lângă promisiunea, că au ună efectă deosebită 
și netăgăduită, dar, precum se scie, ele n’au nici ună efectă, de aceea se discrediteză 
singure. Adevărata Pasta Pompadour nu-șl greșesce efectulă niciodată și totă insulă, 
care o folosesce odată se -simte îndemnată a o folosi și mai departe seu a o recomanda 
și altora, de aceea publiculă să fiă cu mare băgare de semă la subscrierea Dr. Rix.

De 60 ani cunoscută 'ca celă mai eminentă, mai sigură vindecătoră 

UZîJIoc-ul d’si te face 
pentru a dobândi o față curată, pentru păstrarea pielei și a o face frumosă, pentru vin
decarea pistrueloră a peteloră provenite din causa bdleloru de ficatu vindecarea bubu- 
ruțeloru, a roșeții de nașă, a peteloră de versată, a bubatului, manile roșii se facă albe, 
crețele netede în timpă de totă scurtă, pielea se face netedă, mole ca mătasa, și capătă 
ună colorită naturală, precum au numai cei tineri. Pasta Pompadour a D-rului Rix 
după afirmările personeloră și profesoriloră distinși, pănă astăcll n’o pote întrece altă 
medicamentă. Pasta acesta, în gura poporului pasta făcetore de minuni, nu este sule- 
mană, ci ună mijlocu de vindecare, pe care o ordineză cei mai multi medici. Adresele 
de mulțămită nu se publică. Se espedeză pentru prețulă trimisă înainte seu și pe lângă 
rambursă. Prețulă unui borcănelă originală 1.50 fl. Săpună Pompadour de toaletă a 
D-rului Rix 30 cr. Lapte Pompadour a d-rului Rix, de a se întrebuința în locu de 
pudră, 1.50 fl.

Wilhelmine Rix, veduvă de Dr.
Wien, Stadt, Adlergasse 12. Casele proprii.

De venclare în Ungaria:
Budapesta: Iosef v. Torok, apotecară. Alba-Iulia: Sig. Mihelyes, apotecară. Ilsscg: 

lulins David, apotecară. Kassau: Cari Wandraschek, apotecară. Clușiu : Nic. v. Szeky, 
apotecară. Komorn: TIL Kirchner, apotecară. Miskolcz: Dr. Georg Ilacz, apotecară; 
Neutra: Iosef v. Kovacs, apotecară. Aiudft: Friedr. Czerbes, apot. Presburg: Felix Piz- I 
tory, apotecară, Micliaelestlior 170. Petrinja: Wilhelm Grgic, friseur; Timișora: G. M. I 
Jahner, apotecară. Verșețu: Sebaslianti Strach, apotecară. 68,5—4 I

Sosirea si plecarea imorilora și oosteloro io Brașovu.
L Plecarea trenurilorii:

I. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera. 
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineta.J

2. Dela Brașovfl la Bucuresci:
TrenulG accelerații Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
Trenulti mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovd:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
Trenulti mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

In magazinulu de bucate
alu

Institutului de creditu si de economii

„ALBINA”
FILIALA BRAȘOVU,

e de închiriata etagiulă I și podulii.
Magazinulu situată lângă gara Brașovu e 

legatu prin șinele proprii ale institutului direcții 
cu aedsta. Localele se potu închiria său tote 
său se potă închiria numai cabine singuratice.

Cabinele cuprindă 3, 6 seu 9 vagone de 
bucate. In totalii cuprindă localele de închi
riată 24 vagone; se primescu în aceste spre 
îmagazinare și bucate după greutate și cu săp
tămâna, magazinulu costă în casulu acesta 1 
cr. de 100 de kilograme pe septemână.

Inchiriându-se pe termină ties mai lungii 
tote localele său cabine singuratice, se voră 
face reduceri însemnate de chiria.

Partidelor^, care ocupă magazine de ale 
„Albinei*, lise pună la disposiție pe lângă re- 
bonificare potrivită cumpene decimale, vase de 
măsuratul citiră si trierătoru.? >

Deslușiri mai de aprope se potu primi 
în biroulu institutului

Piața mare No. 90 dela 8—2 ore.
Nro, 715 ex 1888,

Escriere de concursu.
155,3—1

La administrațiunea fonduriloră scolastice centrali din distric- 
tulu Năseudului este de ocupată unu postă de. practicantă pentru 
ajutoriu la resolvirea pieseloră și la ținerea archivei.

Cu acestă postă e împreunată salariulă de patru sute florini 
v. a. pe ană.

Dela concurinte se recere ca se dovedescă cu documente va
lide după lege că:

1. A absolvată facultatea de drepturi ordinarminte.
2. Că scie limba română, maghiară și germană în graiu și în 

scrisă. Candidații de advocațl voră fi preferiți.
Suplicele cu documente cu totă se voră adresa la „Comisiunea 

administratore de fondurile scolastice centrali din districtulă Nă- 
s6udă“, în Naseudă pănă la 16 Octomvre, la 6 ore după ameții.

Cari se voră trimite mai târejiu nu se voră considera.
Din ședința comisiunei administratbre de fondurile scolastice 

centrali districtuali.
Năseudu, la 28 Iuliu 

Președintele:
Ionii Ciocanii.

Besztercse, 1888 Sept. 15.

1888.
Secretarulă:

loachimu Mureșianu.
Lâttam:

Băro Bănffy, m. p.
foispân, kir. biztos.
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introdusă numai de scurtă 
gustului escelentă este deja în generală recunoscută și plăcută.

Se află totdeauna prospetă în cele mai multe băcănii, magazinuri de vină, farmacii și 
restaurațiunl, precum și pentru cumpărări en-gros la Depositul principală

timpă în comerță, în urma cualitățiloru ei superidre precum și a

130,12—7
G. GIESEL,

Brașovu, Strada Teatrinlixi ISTr.
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Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


