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ZbTon ’ator-am.er-t'ă
la

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Octomvrie 1888 st. v. se deschide nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni 8 fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe unii anu 12 fl.

Pentru România și străinătate: 
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unii anii 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se vorii abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Administratinflea „Gazetei Transilvaniei'1.

Brașoviî, 24 Septemvrie v.
Din articolulu cfiarului „Pești 

Naplo“ dela 29 Septemvre a. c., 
întitulată „maghiarisarea“, care 
l’amii reprodusă în numărulă de 
eri ală fâiei nostre, a remasă 
afară din întâmplare un pasagiu 
ce caracteriseză de minune farise- 
ismulă șovinistiloră unguri.

Acestă pasagiu urmeză îndată 
după alinea primă, unde se cjioe, 
că, cetindă raportulă societății de 
maghiarisare Szechenyi din Sătmar 
cei dela „P. Naplo“ „nu se potă 
reține a nu vărsa lacrimi de bu- 
curiă“, și este de următorulă cu
prinsă :

„Căci ca statuii), ungur eseu se ma- 
ghiariseze cu forța nu permite legea 
de naționalitate ; der chiar de n’ar 
esista acesta, ar inference urm a- 
semenea lucru stima de libertate 
ce locuesce în inima națiunei ma
ghiare. Și-o interface și bunulă 
semță politică, căci nimică nu 
pbte aduce bine, ce trebuesce fă
cută cu forță. Și mai alesă forța 

ce se fose libertății de limbă este care 
produce cele mai amare fructe.1,1'

A remasă afară numai din în
tâmplare alinea citată. Der ce ne- 
merită întâmplare! Cuvintele de 
mai susă ale lui „P. Naplo“ nici 
că se potrivescă cu întregulă cu
prinsă ală articulului seu.

Cum s’ar și potrivi asigurarea, 
că nu se face nici o forță liber
tății de limbă, cu esclamarea ce-i 
urmeză imediată, că cei dela nu
mita foiă „nu cunoscă unu merită, 
mai mare ca acela, de a cresce Ma
ghiari din aceia cari, deși locuescu în 
Ungaria, nu s'au născută Maghiarif

Ei bine, nu le este cunoscută 
domniloră șoviniștî că astăcjl Un
gurii dela guvernă suntă „statulu“ 
de care ne vorbescă ei? Și deca 
în manile loră este totă puterea, 
nu se gândescă cei dela „Pești 
Naplo“, că atunci când le înfăți- 
șeză ca celă mai mare merită 
de a face Maghiari din Nema
ghiari, le dă în mână cuțitulă ve- 
ninosă spre a’lă înfige dreptă în ini
ma liberțății de limbă? Nu-și în- 
chipuescă ei că numai atâta le 
trebue purtătorilor justiției și ai ad
ministrației spre a face tabula rasa cu 
tote oprelile, ce le conține legea de 
naționalitate în favorea acestei li
bertăți de limbă ?

Pice „Pești Naplo“ că „legea 
de naționalitate opresce ca statulă 
unguresc se maghiariseze cu forța. “ 
Der ce a făcută elă pănă acuma 
pentru Nemaghiari alta, decâtă a 
le impune neîncetată limba ma
ghiară ?

Ori dbră când s’a pusă în lu
crare în dietă legea pentru intro
ducerea forțată a limbei maghiare 
în școlele nbstre poporale s’a în
tâmplată acesta cu învoirea Ne- 
maghiariloră?

Și ore se întâmplă totă cu con- 
semțemântulă popbreloră nema
ghiare, că fiăcare funcționară de 
stată și administrativă își ține ac|I 

de celă mai mare merită — în 
sensulă învățaturiloră lui „P. Na- 
plo“, de a ignora și călca legea 
de naționalitate în favorea supre
mației limbei ungurescl?

Așa înțelege „P. Naplo“ „res- 
pectulă de libertate ?“

Amu voi să scimă în ce consis
tă „libertatea de limbă“ a Nema- 
ghiariloră, decă ori cărui funționară 
necoptă îi este permisă a-o atăca 
și a-o călca în numele “statului 
ungurescă?“

„P. Naplo“ scrie despre „ma
ghiarisare “ se însuflețesce pentru 
„idealulă maghiarisării“, și totuși 
pretinde a respecta „libertatea de 
limbă“ a Nemaghiariloră.

Pdte fi o contracjicere mai te
ribilă decâtă acesta?

Noi credemă, că decă în sî- 
nulu Maghiariloră n’ar fi admisă 
maghiarisarea cu forța, atunci 
nici n’ar trebui se se pronunțe 
cuventulă ,, maghiarisare căci ori 
cum ar fi esplicată, elă învolvă o 
conturbare a cercului „libertății de 
limbă“ de care ar trebui să se bu
cure popărele conlocuitdre nema
ghiare.

Vorbindă mereu de maghia
risare, ba proclamându-o ca sco- 
pulă celă mai înaltă ală activi
tății loră patriotice, șoviniștii ma
ghiari se înfățișeză ca totă ațâți 
găcji ai „libertății de limbă“.

Nu mai vorbescă der cei dela 
„P. NaplcU de „libertate11 și de „res- 
pectulu ei,“ căci se espună numai 
rușinei de-a fi priviți de toți 6me- 
nii nepreocupați ca fățarnici și 
mincinoși!

TDin. Bucovina.
Alegerile pentru dieta imperială.

Sub acestă titlu scrie „Revista 
Politică“ în fruntea numărului său 
dela ,1 Octomvre a. c. urmă- 
torele:

Mortea nemilosă a secerată din mij- 

loculu nostru doi bărbați, a cărora lipsă 
o tânguescă și o jălescă cu amară toți 
Românii bucovineni. Numele scumpe ale 
unui Zota și MitrofanovicI voră rămâne 
adâncă întipărite în memoria și inima 
Bucovineniloră pentru meritele, ce și-au 
câștigată acești bărbați distinși pentru 
țâra nostră atâtă ca specialiști în ofi- 
ciulă și ramulă propriu, câtă și ca apără
tori vrednici ai intereseloră nâstre în 
dieta imperială. De aceea și jalea ndstră 
este îndoită și ea cresce mereu, când 
ne gândimă la viitoră și ne punemă în 
vedere faptulă amară, că de o bucată 
de timpă încoce pe fiăcare di ce mer- 
gemă perdemă pe tote terenele însem
nătatea, ce amă avut’o ca Români și care 
ni s’a cuvenită după dreptă. Numărulă 
străiniloră înverșunați asupra nostră se 
înmulțesce din di în di, îndrăsnela loră 
cresce în dimensiuni înspăimentătore, 
călcândă în piciore nația, limba și legea 
nostră, er noi stămă locului și privimă 
cu nepăsare, cum ne perdemă din di 
în di.

Nemții avândă o inteligență numă- 
rosa și solidară lucră neobosită, ca să 
câștige terenă nou pe spatele nostre, 
voindă a preface superioritatea loră cul
turală în o dominațiune reală.

Pe aceeași cale purcedă Polonii cei 
meșteri în politică și diplomațiă, er Ru
tenii număroșl strigă prin gazetele pro
prie și străine, că interesele loră vitale 
nu le presintă nime, pe când Românii 
domnescă — amară ironiă — ca stăpâni 
atotputernici. Ce voră aceste tote? Ni
mică alta decâtă slăbirea nostră siste
matică. Și decă voră merge treburile 
așa înainte, cu durere trebue să mărtu- 
risimă adevărulă, că străinii ne voră cu
ceri cu desăvârșire. Să privimă spre e- 
semplu alegerile la noi.

Politica, ce au urmat’o pănă acuma 
fruntașii noștri, cu deosebire boerii, a 
fostă și este o politică de oportunitate 
nedeslipită de interesulă propriu. Ade
vărată, că acestă politică nl-a adusă în
semnate folose reale și o preponderanță 
necontestabilă pe tote terenele. In fruntea 
bisericei nostre stă ună Română pre ve-
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Cele patru temperamente.
Prelegere umoristică.

Flegmaticulă, este mai în tot-deuna 
bine nutrită. Intrega sa personalitate 
are ceva rotundîtă. Pântecele său este 
rotundioră, asemenea și fața și ochii pre
cum și mersulă cugeteloră sale. Pe 
când colericulă celă colțurosă în conținu 
îmboldesce și este îmboldită și pe când 
înâtă în potriva rîului pe atunci flegma- 
ticulă lunecă liniștită, pe rîu la vale. 
Tăria lui ’lă țîne de asupra. In stată 
elă este unulă dintre „cei mai buni ce
tățeni.11 — Elă nu este nici revoluțio
nară, nici reacționară; pentru-că atâtă 
progresulă câtă și regresulă reclamă miș- 
care, și fiindcă elă este în genere ună 
inimică ală mișcărei, de aceea e ună 
bărbată strictă conservativă. — Decă e 
silită în contra voinței sale de a merge, 
atunci merge tândălindă; când stă pe 
locă se radimă de ori și ce obiectă, și 
când șede, atunci își aședă mânile seu 
in polă seu pe mesă.

Poftele le cunosce numai după nume 
și decă este entusiasmată pentru ceva, 
atunci de comună este entusiasmată pen
tru pescuită, pentru somnulă dela amecjă 
și pentru berea bavareză. — Dedrece 
este ună inimică jurată ală răsboiului, 
de aceea elă vine arareori în prepusă de 
a fi inventată prafulă de pușcă, din con
tră însă mai pe susă de orice îndoelă 
stă acea părere, că elă ar fi descoperită 
fotelurile, și ar fi adusă în modă pipele 
de spumă.

Intre numărulă flegmaticiloră se potă 
găsi o mulțime de neguțători de victu- 
alii, ospătari de bere, fabricanți de lu
mini, preoți bătrâni, OlandesI, precum și 
partea cea mai mare dintre DanesI; — 
mai departe animalele de casă cornute 
și cu urechi lungi, brosca țăstdsă, bato- 
culă (pesce), melculă astriga, cea fericită 
și tote celelalte animale îmbrăcate în 
scoici și găoce.

Aceste trăsuri de caracteră, pe cari 
am avută onore a le înșira aici — parte 
după însemnările fisionomiștiloră și fisio- 
logiștiloră renumițl, parte după observă
rile mele — voru fi suficiente, precum 
spereză eu, a da o imagine limpede as- 
cultătoriloră mei adicțl despre cele pa

tru temperamente, și decă posede cineva 
acestă imagine, atunci forte ușoră potă 
se fiă sortați omenii. Ai să te uiți nu
mai pe ferestră afară la trecători și vei 
cunosce că: cei ce mergă iute și deo
dată stau pe locă suntă sanguinicl; cei 
ce calcă cu pași mici și măsurațl suntă 
colerici, cei ce se târăscă suntă melan
colici, și acei ce deabea își tragă picio- 
rple după ei suntă flegmatici.

Tocmai așa de ușoră se potă cunosce 
temperamentele călărețiloră, Sanguinicul 
călăresce în totdeuna în galopă, adecă 
în galopă de vânătore. — la casă când 
calulă nu pășesce regulată, acesta împre
jurare nu’lă geneză de locă, oi este în- 
grijată numai de aceea „ca calulă se 
pășâscă“. — Colericulă din contră, călă
resce de comună în tropotă desă; dâcă 
este în modă deosebită dispusă, atunci 
călăresce în galopă măruntă. Melanco- 
liculă lasă pe Rosinante să se misce cu 
tignă în pași, cari pași se iuțescă puțin 
numai la ocasiunl sărbătorescl și flegma- 
ticulă dreptă dicendă nu călăresce de 
locă. — Elă se căruță numai într’o că
ruță comodă cu rote câtă se pote de mici.

La dame nu este așa ușoră a distinge 
temperamentele fiindcă acestea la ele 

suntă de regulă forte amestecate. Decă 
totuși voiesce ^cineva să le determine, 
atunci raportulăj care însă se schimbă 
după posițiune și etate, este cam urmă
torulă :

Ca copile ele suntă sanguinico-fleg- 
matice, ca fete mari songuinico-sangui- 
nice, ca neveste sanguinico - colerice, ca 
văduve sanguinico-melancolice și ca fete 
bătrâne sanguinico-melancolico-colerice.

Ună temperamentă neamestecată se 
arată momentană — la ocasiunea unei 
propuneri de căsătoriă. Decă dama cea 
tânără este sanguinică, ea răspunde : 
„Pentru ce nu ?!“ — decă este melan
colică, se r6gă pentru timpă de cugetare, 
— decă este flegmatică, atunci ea în
dreptă pe pețitoră la părintele ei, — și 
decă este colerică, ea îi dă corfă seu ’i 
se arunoă în brațe.

Decă se continuă observările, atunci 
se voră băga de semă deosebirile tem
peram enteloră nu numai la animalele 
cele cu două, patru și șese piciore, ci 
se voră observa și la tote celelalte făp
turi, atâtă organice câtă și anorganice. 
Și anume se pote observa, că plopulă 
cu frundele lui ce pururea se mișcă este 
de urni temperamentă sanguinică, șteja-
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nerabilă; căpitanulu țârii este primulă 
boeriu românii; în dieta țării și a im
periului avemii unt! numără considera
bilii de Români, etc.

Aceste și multe alte, drepturi suntă 
în adevără resultate vădite ale politicei 
fruntașiloră noștri, cari cunoscendu pu
terea guvernului au sciutti totdeuna a 
se pune bine cu guvernulii, așa încâtii 
cele mai multe alegeri de deputațl până 
acuma n’au fostă nimica alta, decâtii ese- 
cutarea sfatului ținută de presidentulă 
țării cu fruntașii noștri.

Noi în principiu n’am ave nimica în 
contra acestei politice, care până acuma 
s’a arătată folositore, decă numai ne-araă 
pute convinge despre puterea ei vitală, 
despre viitorulu ei. Decă amă pute în
țelege, că acesta politică are ună vii- 
tnriu, din considerațiunl naționale amă 
închide ochii față cu faptulă, că 
drepturile câștigate suntă mai multă 
'hatâruri și cumcă deputațiloră noștri le 
lipsesce timbrulă adevăratei represen- 
tanțe poporale resp. constituționale.

Mergă deputății și fruntașii noștri 
mână în mână cu guvernulă, ca și pănă 
acuma, der grijescă de cu bună vreme 
ca pe lângă sprijinulă guvernului să 
aibă ună fundamentă mai puternică, 
sprijinulă poporului, căci de nu, în pu
țini ani suntă perduțl și ei și noi. Și ecă 
de ce :

Guvernulă în înțelepciunea sa diplo
matică a respectată pănă acuma pe boerii 
noștri, pentru că au representată o pu
tere mai intelectuală și materială, care 
insufla respectă.

Acestă stare se schimbă în fiăcare 
ună; boerii noștri pierdă moșiile și 
pe vechile moșii românescl stăpânescu 
astădi străinii.

Astfeliu mergândă treburile, în scurtă 
timpă guvernulă nu va mai respecta pe 
boerii scăpătațl, îi va da deoparte și va 
sprijini alte puteri, alte partide bine 
consolidate.

Și atunci cum rămânemă noi? Boe- 
rimea nebăgată în semă, biserica înduș- 
mănită, poporulă calică, demoralisată, 
fără crescere politică! Etă viitorulă poli
ticei nostre tradiționale/ Din altă parte 
străinii basațl pe încrederea și sprijinulă 
poporului îșl voră pune în totă țâra 
candidații loră, cari voră reuși — precum 
amă vădută în Suceava — chiar și în 
contra voinței guvernului.

Er decă atari lucruri se voră repeți 
și în alte ținuturi — și la acesta trebue 
să ne așteptămu — mai alesă în ținutu
rile locuite de Ruteni, .decă poporulă 
rutenă la proximele alegeri îșl va pune 
candidații săi, și acesta o va face ne
greșită și va și răuși cu și fără spriji
nulă guvernului, decă guvernulă ne mai 

băgendă pe Români în semă oferă spri
jinulă său Ruteniloră și altoră străini 
și pune candidați neromâni în districtele 
românescl, în urmă decă poporulă nostru 
lipsită de cultura politică va face voia 
prefecțiloră și va alege străini, atunci, 
atunci ore nu suntă înghițițl, ore audi-va 
cineva plângerile nostre ? Ore străinii 
ne voră scuti? O nu, niciodată! De a- 
ceea dicemă bărbațiloră noștri politici 
și tuturoră celoră chemați ună durerosă 
memento! dațl poporului cultura poli
tică și câștigați-vă încrederea lui, căci 
numai acesta va fi scăparea nostră a 
tuturora. Decă deputății noștri voră ave 
încrederea și sprijinulă! zelosă ală popo
rului, atunci nu le trebue grația nimănui, 
atunci guvernulă îi va respecta, pentru 
că voră representa o putere dreșl-care. 
Așa și acuma avendu în scurtă timpă 
să se facă alegeri pentru 2 locuri va
cante în dieta imperială, amă dori ca 
candidații români să pășescă înaintea 
alegătoriloră români, să asculte dorințele 
poporului și să se angajeze cu cuventulă 
de onore a unui bărbată, că se voră 
lupta pentru interesele poporului cu totă 
voința și puterea.

Nu voimă ca candidați omeni,, cari 
nu. se potă desbăra de tradițiune în po
litică, nu voimă omeni, cari se închină 
orbișă la tote poruncile stăpânirei și 
suntă lipsiți de ori și care inițiativă, nu 
căutămă rangă, mărire, nobleță, ci voimă 
candidați cu inimă, cu voință firmă, cu 
cugetare propriă, independentă, și cu 
privire în viitoriu.

Aceștia se se arete poporului, să-i 
spue ce cugetă și ce simțescă în inimă 
și ce voescă să lucre și poporulă cu 
timpulă va începe a-i înțelege și înțele- 
gându-i odată, că suntă omeni la locă, 
le va da încrederea sa și sprijină de
plină.

Cartea doctorului Mackenzie.
„Central News" dice, că cartea doc

torului Mackenzie va fi împărțită în 
trei părți.

Prima parte, istorică,. .va cuprinde 
istorisirea a totă ce se raportă la boia 
împăratului, din momentulă când doc
torală Mackenzie a fostă chemată, pănă 
la sfârșitulă lunei Maiu 1888. In acestă 
parte, autorulă va evita câtă se pdte 
orice discuțiune. In privința puncteloră 
controversate, elă nu se va ocupa de
câtă d’acele, cari erau deja îri discu
țiune între doctorii germani în timpulă 
tratamentului. Elă va istorisi, vieța, obi
ceiurile și opiniile, prințului și o mulțime 
de amănunte de celă mai mare interesă.

A doua parte a volumului va fi nu
mai de discuțiă și va fi împărțită în

două capitule. In primulă capitulă, au
torulă va stabili, că fîindă date condițiu- 
nele bolei, metoda adoptată de elă era 
cea mai bună și scientifică. Elă va sta
bili, că tratamentulă său a prelungită 
vieța Inpăratului și va demonstra, că decă 
iluștrulu bolnavă s’ar fi încredută în 
elă ar fi trăită celă puțină două-decî de 
luni mai multă.

In resumată Mackenzie va stabili, că 
vieța împăratului a fostă scurtată prin 
incapacitatea doctoriloră germani.

In ală doilea capitulă alu acestei 
părți doctorală Mackenzie va răspunde 
diferiteloră raporturi ale doctoriloră 
germani.

A treia parte va fi consacrată sta- 
tisticiloră și va arăta câtă de teribile 
au fostă resultatele operațiuniloră ex
terne ale laringelui.

SCIRILE PILEI,f
Ni-se scrie din cerculă Branului: 

„D-lă cornițe supremă ,ală comitatului 
Făgărașă a. aflată de bine a strămuta pe 
vredniculă protopretore, dlă Alexandru 
Belle, din cerculă Branului în cerculă 
Șerpenl. Dlă Belle prin consciențiosi- 
tatea, bunătatea și mai pe susă de,tote 
prin spiritulă de dreptate de care a fostă 
cqndusă în tote agendele sale ca proto
pretore ală cercului Brană în timpulă 
celoră 5 ani din urmă, sciu să căștige 
iubirea, stima și recunoscința meritată 
din partea tuturoră locuitoriloră aflători 
în.cerculă d-sale. Aceste nobile senti
mente ale inimei și-le și manifestară susă 
dișii locuitori, cari, audindă despre stră
mutarea d-sale, merseră cu mulțimea la 
Brană pentru a-șl esprima recunoscința 
lpră și pentru a dice vrednicului bărbată 
ună sinceră adio. Din inoidentulă aces
tei strămutări, în diua de 30 Septemvre 
ș’a dată la Brană și ună frumosă ban
chetă în onorea d-lui Belle și a stima
bilei sale familii; peste 60 persone frun
tașe au luată parte la acestă banchetă, 
s’au rostită toaste frumose și s’a dată 
mai pe susă de tote espresiune de recu- 
noscință față cu acestă fostă protopre
tore de modelă ală cercului Brană. Ii 
(jicemă și pe astă cale ună adio d-lui 
Belle și-i dorimă aceleași isbândl și în 
noulă său cercă.“ — Ună participantă.

* »* * i . i
. Aprinderile în comitatulu Cojocnei au 

începută să fiă de tote clflel0 și din 
în di iau dimensiuni mai mari. Din 1 
Ianuarie pănă în finea lui Septemvre, va 
să dică în timpă de 9 luni, s’au întâm
plată. în acestă comitată 30 de aprinderi,. 
In timpulă djn urmă, n’a trecută săptă
mână, în care să nu se întâmple 5 aprin

derl în acestă comitată, causâudă fiă-care 
aprindere o pagubă minimă de 500 fl. 
Se vorbesce că în proxima adunare a 
comitetului administrativă se va face o 
interpelare în causa acesta.

* * *
piarele ungurescl scriu, că preotulă 

de ritulă rutenă Fesztori Jozsef din 
Vecse a primită o scrisore dela ună un- 
gură din America, cu numele Ferencsik 
Mihâly, care emigrase acolo cu câțl-va ani 
nainte de asta ca simplu muncitoră. In 
scrisorea acesta emigrantulă face cunos
cută preotului de rită rutenă, că Ungu
rii emigrați în America au ridicată în 
Wilkes-Berre o frumdsă biserică maghia
ră, care i-a costată 5 mii dolari. Se a- 
flă'acolo 3 preoți ruși, der Ungurii emi
grați vreu să aibă preotă din patria loru, 
care să scie pe lângă limba maghiară șl 
limba! germană și slovacă. Cere dela 
preotulă rutenă să le trimită ună preotă, 
care să corespundă acestoră condițiunl. 
Noulă preotă ar ave calefă 50 de taleri 
pe lună și pe lângă asta dela fiăcare bo
teză câte 3 taleri, er dela cununii câte 
10 taleri. — Din acestă notiță reiese, că 
maioritatea așa numițiloră „Unguri emi
grațiu suntă Slovaci, Ruteni și Șvabi. 
Nu cumva „vrea neosulă" ungură Fe
rencsik să străplânte „tactulă“ de ma- 
ghiarisare ală celoră dela „Pești Naplo“ 
și în America?

* * *
Ni-se scrie din Teca, cu data 15 

Septemvre a. c.: „Luni, în 10 Septemvre 
1888, SamuilU Varga, preotulă. reformată 
din Teca, pentru multele abusurî și de
lapidări a fostă suspendată dela oficiu și 
beneficiu pentru totdeuna; acesta se aduce 
la cunoscința publică pentru ca Românii 
cei persecutați de acestă intrigantă să o ia 
spre sciință“. — Ună Tecană.

*
Joi seră a fostă incendiu mare în 

Măieruși, arqendă mai multe case.

ZDTZST COMITATE.
In adunarea ordinară de tâmnă a co

mitatului Sibiiu s’a preliminată ca spese 
administrative pentru anulă 1889 tocmai 
atâta câtă și în anulă trecută, adecă 
55,640 fl. Pentru fondulă reuniunei e- 
conomice s’a votată l°/o dare directă. 
S’au preliminată venitele fondului pen
tru repararee și facerea de drumuri co- 
mitatense cu1 98,572 fl. 60 cr. bani gata 
și 300 fl hărții de valora, în timpu ce 
erogațiunile s’au preliminată cu 125,000 
fl., așa că deficitulă la rubrica acesta e 
de 27,000 fl. Pentru amortisarea aces
tei sume s’a- hotărîtă, ca lucrările mai 
puțină urgente, cari suntă socotite cu

rulă celă nodurosă și măniosă este de 
ună temperamentă colerică, salcia eea 
tristă și bradulă de ună temperamentă 
melancolică și salcia cea leneșă, cu ca- 
pulă mare, este de ună temperamentă 
flegmatică.

Chiar și la legume se potu desco
peri temperamentele 1 — Ori doră pote 
fi d. e. Zelerulă altfeliu de câtă de ună 
temperamentă colerică ? Și ore este cu 
putință a-țl închipui ceva mai flegmatic 
ca crastavetele ? jeu ași fi mai disă că: 
este cu putință a prinde ceva în mâni, 
fără de a nu observa de ce temperament 
este acelă obiectă ? Trestia spaniolă este 
sanguinică, cornulă colerică,, bățulă de 
bambus flegmatică și ploierulă ună me
lancolică născută.

Acum mai că ve-țl ave dorința a 
vede o aplicare practică a observăriloră 
mele teoretice! — Haida de! Eu numai 
decâtă voiu ave onore a mă arăta ca 
practică prin aceea, că voiu numi din
tre ascultătorii mei pe câte ună repre- 
sentantă ală fiă-cărui temperametă — 
seu mai bine disă: pe unărepresentantă 
ală acelora, cari n’au fostă atențl la pre
legerea mea. In decursulă întregei mele 
disertațiunl amă observată pe ună 
domni care necurmată a povestită când 

la drepta și stânga și când înainte și 
când îndărăptă, — acesta de bunăsemă 
a fostă ună sanguinică. — Când eu din 
întâmplare am întrebuințată cuventulă 
„gâde“, am vădută pe ună domnă scu- 
lându-se repede și- după-ce a aruncată o 
privire sdrobitore spre catedră, părăsindă 
sala — acesta a fostă fără îndoâlă unu 
colerică. Curândă după acestea începu 
ună ală treilea a privi când ferestrile 
cele încinse, când adunarea cea numă- 
rosă și, pe servulă ei celă supusă, tră
surile lui cele fricose au tradată lămu
rită, că elă nutrea o frică ipocondrică 
de căldura aerului și de lungimea prele- 
gerei — elă se furișă încetă, și nu este 
lipsă a Vă mai spune, că elă a fostă ună 
melancolică. Acum mai rămâne ca să 
mai aflu încă și ună flegmatică! — Elă 
este aflată ! — Insă aci eu întrerupă, 
căci nu voescă a conturba somnulă celă 
dulce, ce l’a cuprinsă încă de multă in
teresanta mea prelegpre.

Valeriu Florianii.

TsLOtuLlvL ped.ag'og'icu.
Sciința pedagogică de astădi, ajunsă 

la ună înaltă gradă de desvoltare, a luat 
nascere din practica pedagogică. Popo
rale primitive îșl cresceau copiii conduse 

de ună instinctă ce se apropia forte 
multă, la începută negreșită că a fostă 
acelașă, cu ală animaleloră. Acestui in
stinctă naturală, pornită din instinctulă 
de conservarea speciei, în proporțiă cu 
înaintarea omului cătră progresă, i s.’au 
alăturată o sumă de esperiențe relative 
la crescerea copiilpră, cari în modă tra
dițională s’au transmisă dela o genera- 
țiune la alta.

Astfelă la poporale cele dintâiu nu 
putemă vorbi de o teoriă a pedagogiei. 
Acesta s’a desvoltată mai târdiu, când 
omenimea a ajunsă pe o treptă mai în- 
naltă de desvoltare. La popărele cele 
culte ale anticității, ca Grecii și Roma
nii, Egiptenii, etc. deși găsimă câteva 
reguli în privința educațiunei copiiloră, 
ele nu formeză ună sistemă, și afacerea 
educațiunei copiiloră era lăsată totă pă- 
rințiloră, în specială mamei, cari se con
duceau mai multă de esperiențele peda
gogice câștigate pe calea arătată, decât 
de regule teoretice sciințifice.

In rțiesura în care, sciința, antropo
logică a luată mai mare desvoltare, și 
în specială de când studiulă psichologiei 
s’a pusă pe terenulă obiectivă ală es- 
perienței, lăsândă la o parte cestiunile 
metaflsice și ocupându-se numai cu ob

servarea și clasificarea fenomeneloră spi
rituali. cu esplicarea legiloră după.care 
ele se întâmplă etc., în aceeași măsură 
și esperiențele câștigate în educațiune, 
și regulile deduse din practica pedago
gică s’au pusă- într’-ună sistemă basată 
pe principii sciințifice, și s’a ridicată la 
rangulă de sciință. Intru câtă însă prin
cipiile și regulele pedagogice trebuescă 
puse în practică, pedagogia este o artă. 
Condițiunile artei pedagogice suntă der: 
teoria și practica pedagogică.

Deși practica pedagogică a premers 
teoriei, acesta este de cea mai mare în
semnătate, pentru că ne arată legile des- 
voltărei fisice și psichice a omului, ea 
ne serves ce de călăuză în alegerea și a- 
plicațiune mijloceloră educative și didac
tice. Teoria si practica trebue să mergă 
mână în mână, să se sprijinescă și aju
toreze una pe alta, căci altfelă și prac- 
ticianulă, care va negligea teoria peda
gogică, câtă și teoreticianulă, voră or
beca, și opera loră nu va fi încoronată 
de succesă.

Dascalulă nonagenară ală scolei să- 
tescl are esperiența rutinei, sale rugi
nite de nouă-decl de ani; der are elă 
ore critica rodeloră muncei și a meto
dei sale?“ întrebă Herbart cu dreptă cu" 
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21,000 fl., sS se esecute numai în mă
sura în care se voră face percepțiu- 
nile.

Rescriptulă comitatului Coj ocnei, 
prin care se cere protegiarea hotărîrei 
luate contra concubinateloră, adunarea 
îltl luâ la cunosință. S’a mai decișii, că 
hotărîrile comuneloru să se așternă celu 
mai puțină în timpii de două săptămâni 
la adunarea generală spre aprobare; la 
casă contrară nu voră fi luate spre per
tractare de decâtă în adunarea ce va fi 
să se țină în lunile ulteriore. In fine 
adunarea s’a declarată pentru protegiarea 
representațiunei reuniunei economice în 
cestiunea rescumpărării regaliiloră.

Inaugurarea statuei lui Mironii Costinu.
încă de multă cetățenii lașului aștep

tau cu o adevărată nerăbdare diua fixată 
pentru inaugurarea statuei lui Mironă 
Costină. D. V. A., Urechiă, agerulă și 
energiculă organisatoră, pregătea felă de 
felă de surprise cetățeniloră Iașenl.. De 
altmintrelea bogatulă și frumosulă pro
gramă ală serbărei vestea tuturoră, că 
Iașulă va fi în haine de sărbătore în diua 
de 18 Septemvrie , pentru a-’șl rea
minti o măreță figură de acum două 
secole.

Pe la multe ferestri a magasineloru 
mari se vedeau expuse felă de felă de 
corone, care de case mai frumose și mai 
luxuose, și în dimineța dilei hotărîte tote 
stradele erau frumosă decorate cu ste
gari și corone, fiă-care magasină se în
trecea să facă mai frumOsă ferestra sa.

In acestă timpă, la statue, neobosi- 
tulă Urechiă aranja totulă pentru ser
bare. De jură împrejurulă statuei totulă 
era frumosă împodobită cu stegurl, ffunde 
și covore.

Dela ameclă, o imensă mulțime cir
cula pe strade grămădindu-se înaintea 
statuei lui Ștefană celă Mare, de unde 
urma să pornescă cortegiulu, și mai 
cu semă în jurulă statuei lui Mironă 
Costină.

Pe la ora 2y2 după ce sosi corte- 
giulă, urmată de primulă ministru d. Th. 
Rosetti cu d-na, d-nii Leonă Negruți 
prefectulu județului, V. Pogoră primarulă 
Iașiloră, generalulă Racoviță și altej no
tabilități ale orașului; și după ce I. P. 
S. Mitropolită ală Moldovei asistată de 
Prea Sfințitulă Melhisedek ală Romanu
lui și altl P. S. Arhierei dădu sf. bine
cuvântare, luâ cuventulă meritosulă or- 
ganisatoru ală serbărei.

D. V. A. Urechiă pronunța unădis- 
cursă bine simțită, prin care arăta cum 
s’a făcută statua, aducendă mulțumiri 
bărbațiloră din comit^tă și anume d-lui 
M. Cogălniceanu. Apoi mulțumi femeiloră 
române și specială celoră din Iași pen
tru prețiosulă concursă ce au dată acestei 
opere naționale.

D. M. Cogălniceanu urmâ d-lui U- 
rechiă. Forte emoționată și suferindă, 
bătrânulă oratoră arăta în scurtă vieța 
și activitatea lui Mironă Costină mulțu- 
mindă d-lui Urechiă pentru neobositulă 

vântă în introducerea la Pedagogia Ge
nerală; o întrebare, la care n’avemă ne- 
vqe de dată răspunsă.

Același lucru ’lă putemă (fice ȘÎ 
despre pedagogulă teoretică, care decă 
n’are deprinderea de a pune în practică 
și a aplica regulile, și legile pedagogice 
la începută va fi forte stângagiu. Teo
ria și practica unite ne voră conduce 
cu' mai mare siguranță cătră scopulă 
educațiunei.

Cu tote acestea, pentru ca se.putemă. 
elice, că cineva este educatoră perfectă, 
că este — decă putemă să ne esprimămu 
astfelă — artiștii pedagogică, afară de prac
tica și teoria pedagogică, mai are nevoie 
să fiă indesiratu cu tactulu pedagogică, nu
mită și talentă. Amă disă că să fiă 
îndestrată, pentru că în cele mai multe 
cașuri talentulă și tactulă pedagogică 
sunt aplicațiunl seu disposițiunl naturali 
înăscute; ele se potă însă și câștiga pe 
calea esperienței și a. deprinderei, după 
cum vomă vede mai târdiu.

Architectulă, care cunoșce forte bine 
regulele artei șale și are destoinicia și 
deprinderea practică de a le aplica, nu 
este încă artistă desăvîrșită, decă nu va 
posede acelă simtă fină, care să-lă călău- 
zască în cașurile pe cari regula generală 

său concursă și șferșindă îndemnă gene
rația actuală să nu perdă din vedere „a- 
cestă figură rece", esclamândă : iubiți și 
apărați acestă țâră, căci fiă-care bucată 
e frământată cu sângele strămoșiloră 
voștri.

Cuvîntarea cea mai de căpeteniă fu 
aceea a d-lui Nicolae Ionescu. Simpa- 
ticulă vechiu profesoră, într’ună discurs, 
cam lungă, atrase salve de aplause și 
de urale din partea numerosului publică. 
După ce arăta că „Românismulă ridică 
„astăcll statua independenței caracterului 
„și patriotismului1' și după ce povesti 
mortea lui Mironă Costină și căința lui 
Cantemiră, care adesea striga că Costină 
se ucisese nevinovată; și după ce arăta că 
Costină refusă proiectjilă de fugă și ceru 
cu stăruință să fiă adusă la Iași ca se 
se judece și să se apere, într’ună avânt 
admirabilă de elocuență îndreptându-se 
cătră statue, vechiulă tribună esclamă: 
„după două secole etă-te adusă în Iași, 
etă pecetea nevinovăției pusă pe memo
ria sufletului tău".

Apoi facendă o dibace alusiune po
litică spuse, că ar fi de dorită, ca cu 
toții să ne gândimă multă când avemă 
de făcută acte mari „și de aceea unii o-, 
meni, politici se pară, că nu simtă nici cu 
unii nici cu alții, pentru că voescu se cu
gete multă și se nu facă lucrurile în grabă" 
Apoi se avântă în conduita politică a 
logofătului, arătândă și parte din vieța 
lui literară. Reamintindă cum erau ve
chii boerl pe timpurile bătrâne, cum 
„marele boeră (Mironă Costin) îșl iubea 
moșia" și cum ei erau „stâlpii țării," 
conjură pe tineri să nu uite sentimen
tele bătrâne și să se jertfescă pentru 
patriă.

Discursulă eminentului oratoră a 
fostă desă întreruptă de uratele asisten- 
țiloră.

Apoi d. prim-ministru decora în nu
mele M. S. Regelui pe d. Hegel care a 
lucrată statua; după acesta începu de
punerea coroneloră. Este imposibilă a 
menționa tote coronele; destulă să spun, 
că se acoperise totă soclulă statuei. Am 
remarcată: corona primăriei Iași, a Ate
neului Română, a academiei Române, 
a curței de casațiă , a Universitățiloră 
de Iași și BucurescI, a liceului, a insti- 
tuteloră-unite, a societății de medici și 
naturaliștl etc. etc.

In sunetulu musiceloră, ce cântau 
marșulă lui Mironă Costină, se termină 
acestă serbare, care a împodobită a doua 
capitală a țerei cu ună monumentă ră
dicată „patriotismului și caracterului.11 

(„Epoca.u) Tegel.
♦

Cu ocasiunea înaugurărei statuei lui 
Mironă Costină, Președintele și Secre- 
tarulă Comitetului asociațiunei Mironă 
Costină, îndată după terminarea serbărei 
au espediată o telegramă Regelui și Re
ginei, prin care le spune, că 4eci de mii 
de Români au aplaudată corona depusă 
de Maj estățile loră la statua marelui sfet- 
nică alu domniloră Moldovei, cum și ac- 
tulă decorărei, chiar pe câmpulă de luptă, 
prin mânile d-lui prim ministru Rosetti, 
a marelui artistă Wlad-Hegel.

nu le prevede; și nu le pote prevede, 
tocmai din căusă că suntă prea speci- 

. fiice ,FJcare să-i. arate unde, când și cum 
să aranjeze cutare ornamentă, figură etc.

Totă' astfelă și educatorulă.
Pedagogia generală se ocupă cu es- 

punerea principiiloră pedagogice gene
rali, cari au în vedere pe elevulă ideală. 
In practică însă n’avemă a face cu ună 
elevă ideală, ci cu o sumă de elevi reali, 
cari fiă-care se deosebescă unuia de al- 
tulă, fiăcare îșl are individualitatea sa.

Deosebite . voră trebui în anumite 
cașuri să fiă mijlocele pedagogice după 
individii față de carele vomă aplica.

Destoinicia, seu. capabilitatea de a 
pute afla îndată ce trebue să facemă 
într’ună casă dată; modulă cum trebăe 
să ne folosimă de principiile pedagogice, 
seu mai multă decâtă atâtă talentulă de 
a nimeri calea adevărată și de. a afla so- 
..luțiunea cea mai favorabilă scopului e- 
ducațiunei și fără îndelungă precugetare, 
amă pute dice aprope în modă incon- 
scientă, în acele cașuri, cari în pedagogia 
nu ne dă suficiente lămuriri, și ne lasă să 
alegemu între două căi deosebite: acestă 
destoinicia 6 putemă numi tactu pedago
gică. (Va urma.)

M. S. Regele a binevoită să răspundă 
d-loră Kogălniceanu și V. A. Urechiă 
astfeliu:

„Mironă Costină este unulă din frun
tașii țărei, ală cărui nume s’a impusă 
„respectului timpului și națiunei sale. 
„Mă bucură din adenculă sufletului de 
„strălucita sărbătore ce a îmbucurată Ia- 
„șulă cu prilejulă înaugurărei statuei ri- 
„dicată din inițiativa privată acestui 
„însemnată scriitoră și mare patriotă, 
„căci o țeră care scie să cinstescă și să 
„prețuiască pe cei cari au iubit’o cu cre- 
„dință, este o țeră ce are viitoră.

„Regina și eu vă suntemă recunos
cătorii pentru felicitările ce ni le adu
ceți." Carolă.

Literatură.
Călindarulu Calicului pe anulă 1889, 

seu călindară umoristică și satirică cu 
ilustrațiunl, alcătuită după gradurile cli
matice ale pungii Româniloră din totă 
lumea. Anulă IV. Prețulă 36 cr. seu 1 
leu. — Acestă călindară a eșită de sub 
țipară în editura lui W. Kraft în Sibiiu 
și' cuprinde 68 pagine formată 8° cu mai 
multe ilustrațiunl și pe lângă asta ca la 
vre-o 30 pagine cu diferite anunciurl. — 
Cuprinsulă :

Cronologia pe anulă 1889 seu anii 
dela facerea lumii, după calicesca nu
mărare ; Partea curată calendaristică; 
Păscălia seu semnele cronologice pe a- 
nulă 1889; Sărbătorile și alte dile schim- 
bătore; Deslegarea postului; Regentulă 
anului; Cele patru anotimpuri; Um
blarea timpului în anulă 1889; Călindară 
Iuliană și Gregoriană cu cjflele luniloră, 
numele sânțiloră, sărbătorile împărătesei 
și bisericescl, evangelia, glâsulă și vos- 
creasna fiăcărei Dumineci, fasele lunei, 
răsăritulă și apunerea sorelui, povețe 
practice pentru economi și semne de 
timpă; Despre întunecimile anului 1889; 
Regentulă anului etc.

Călindară poștală: a) Austro-Un- 
garia, b) România;' Servițiulă telegra
fică; Banii deosebiteloră țări în asemă
nare cu ai noștri; Scara taxeloră de 
timbru; Târgurile (bâlciuri): a) Ungaria 
și Transilvania, b) România.

Să mai află între acestea diferite scrieri 
umoristice în prosă și poesiă, er la urmă 
vină anunciurile.

SCLRI TELEGRAFICE.
Viena, 6 Octomvrie. După de- 

junu în castelulu din Schonbrunn 
și-a luatu adio împeratulu Wilhelm 
dela împerătesa și dela principele 
și princesa d cortină. Elu a ple
cată apoi împreună cu împeratulu 
Austriei și cu întrega societate de 
venătore la Miirzzuschlag. Suita 
împeratului remâne în Viena și va 
pleca în 10 Octomvrie cu Wilhelm 
la Roma.

Agramu, 6 Octomvre. Justifi
carea episcopului Strossmayer pu
blicată în „Kolnische Zeitung" se 
crede a fi apocrifă.

Berlinu, 6 Octomvrie. Discur
sulă electorală ală contelui Dou
glas, amiculă intimă ală împăra
tului, face mare sensațiă. Elă c]ise: 
Voința împeratului Wilhelm nu se 
îndreptă spre altă țîntă, decâtă 
spre mărirea Germaniei. Tote în
cercările de a ascrie împeratului, 
că vre sei ia posițiă pentru an- 
tisemițl, se reducă la o schimono
sire a fapteltiră și la cutezate afir
mări.

Hamburg, 6 Octomvrie. Se crede 
că Geffken în curendu va fi pusă 
în libertate.

Sansibar, 6 Octomvrie. Intre 
Germani și Indigeni s’a încinsă în 
Bagamozo o luptă sângerosă. Au 
fostă omorîți 50 Germani.

DIVERSE.
Păpușa împerătescă. Impăratulă Wil

helm H, plecândă la Viena, a luată cu 
dânsulă, ca să- ducă micei prințese Eli
zaveta o păpușă perfecționată, der dela 
împărătesa Victoria pentru fetița prin- 
cesei Stefania. Păpușa are firește ună 
trusou splendid pe care l’a admirată lu

mea, expusă fiindă păpușa în salonulă 
de marmură din Potsdam dară ceea ce 
’i dă ună preță mai mare e că păpușa 
vorbeșce. Pronunță deslușită șese cu
vinte. Nu se șcie care anume cuvinte, 
der este de sigură ună frumosă capă 
d’operă mecanică.

Urdica în loculfi cânepei. Urcjica — 
acestă plantă desprețuită — are să jdee 
ună rolă însemnată, încâtă se .pote do
bândi din ea ună tortă mai fină, mai 
tenace și mai luciu, decâtă din cânepă. 
In privința asta în timpurile mai nouă 
s’au făcută esperimente în Germania, a 
căroră resultată demustră, că urdica, pe 
lângă o îngrigire de totă bagatelă, a- 
duce venite mai însemnate, decâtă câ
nepa. De pe ună jugără sădită cu ur
zici, se potă căpăta într’ună ană 750 
fonțl de tortă curată și frumosă. Culti
varea urdiceloră se pote lăți ușior, după-ce 
acesta plantă contrastă tempestățiloră 
timpului și pe lângă acesta nu este ale- 
gătore în solă. — „F. b. și sc.u

Femeile frumose. (Esposiția din Spaa) 
In diua de 17 Septemvre st. v. s’a țî- 
nută la Spaa esposițiunea femeiloră fru
mose. Ședința în care juriulă a distri
buită premiile a fostă turburată de o 
mulțime de accidente pricinuite de ge- 
losia concurenteloră; călcări pe picidre 
dinadinsă, șifonarea rochieloră, amenin
țări cu vitriolulă și chiar scuipături în 
obrază. Premiulă înteiu a fostă luată 
de o creolă d-ra Soucaret: 18 ani, blondă, \ 
cu ochii negri, pielița feței de o fineță 
și de-o subtilitate de colorațiune estremă, 
modelarea formeloră de o fineță rară; 
nu portă juvaerurl, costumă simplu, portă 
mănuși Nr. 5 jum., încălțăminte 17 cen
timetre. Premiulă ală doilea e luată de 
o copilă din Ostanda d-ra Debrosa: 16 
ani, culori vii, proporții clasice, adevă
rată țipă rubensă.

Gursulu la bursa do Viena

Cursulu pieței Hrașovti
din 6 Octomvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.20 Vend. 9.22
Argintă românescă . n 9.15 r 9.20
Napoleon-d’orI . . . n 9.59 n 9.62
Lire turcescl . . . n 10.88 n 9.94
Imperiali.................... n 9.88 H 9.94
GalbinI..................... 5.67 n 5-70
Scris, fonc. „Albina116u/0 n 101— H —.—

„ » » 5°/o n 98— n 98.50
Ruble rusescl . . . n 128— „ 129.-
Discontulă .... 67î--8% pe ană.

din 7 Octomvre st. n. 1888.
Renta de aură 4°/0...............................100.—
Renta de iiârtiâ. 5°/0.....................................90.50
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 146.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 97.70
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

oști 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.......... 104.50
Bonuri croato-slavone................104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă...............................................99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 130.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului.........................................123.—
Renta de hârtiă austriacă .... 81.35
Renta de argintă austriacă .... . 82.25
Rentă de aură austriacă . . . . . 110.15
LosurI din 1860   140.50
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 877.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 802.50
Acțiunile băncei de credită austr . . 308,60
Galbeni împărătesc! .......................... 5.75
Napoleon-d’orI......................................... 9.61
Mărci 100 împ. germane..................... 59.52’/2
Londra 10 Livres sterlinge .... 122.—

Bursa de BucurescI.
Cotă oficială dela 20 Septemvre st. v. 1888.

Cump. vând.
Renta română 5%..................... —— —.—
Renta rom. amort. 5% • • • 96.'/2 97-—
Renta convert. 6°/0..................... —.— ;—.—

„ „ „ 5% . . . 97— Ș7.’/t
„ „ urban 7%. . . . 106.74 107-—
n » n 6°/o .... —.— —.—
., „ „ 50/0.... 94. t/4 95.—

Banca naț. a Rom. 500 Lei. . —— —.—
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . . —.— —.—
Aură contra bilete de bancă . l.’/4 l.‘/2
Bancnote austr. contra aură. . — —. 
Aură contra argintă seu bilete l.*/4 l.l/2
Florină valore austriacă ... 2.08'/2 2.091/2

Editoră și Redactoră responsabilă:
Or. Aurel Mureșianu.
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Weisse Seidenstoffe von 65 kr. țSL^^oi.rtrfSS 
roben= unb fturfroeife 3ollfrci bas Fabrik-Ilepot <x. Henneberș (f. f. EjofTieferant), 
Zurich. ITtufter umgefjcnb. Briefe 10 fr. porto.

Verfâlschte schwarze Seide.
will, unb bic etroaige Derfalfdjung tritt fofort 3U (Cage: (Edjte, rein gefdrbte Seibe fraufelt fofort 
3ufainmen, nerlbfd;t balb unb fyinterlafjt roenig Jlfdje non gan3 fyellbraunlicber ^arbe. — Derfalfdjte 
Seibe (bie Icicfjt fpecfig roirb unb bridjt) brennt langfam fort, nantentlid? glimmen bie ,,Sd?u(5= 
faben" wetter (roenn fefjr mit ^arbftoff crfd;u>ert), unb tjintcridfjt cine bunPclbraune 2Xfcf?c, bie 
fid? itn (Segenfatj 3ur edjten Seibe nid;t franfelt, fonbern friinunt. gerbriicft man bie 2Ifd?e ber 
ed;ten Seibe, fo 3erftdubt fie, bie ber uerfalfdjten nidjt. Das Seibcnfabri?=Depot von G. Ilenne- 
berjț (f. f. ffoftief.), Zfirich, verfenbet gem IHufter von feinen edjten Seibenftoffen an 
^eberinann, unb liefcrt ci^eine Koben unb gati3e Stiicfe 3ollfrei in’s Ejaus.

Care este cea mai ’bună hărtiâ pentru țigări?

•MVNSTUR

Acesta întrebare 
forte importantă 
pentru fiă-care fu
mători de țigări s’a 
stabilită dej a în mo
dulă celă mai ne- 
dubios'*

ÎVw este reclamă 
golă, ci ună faptă 
constatată prin au
torități scientifice 
de primulă rangă 
pe basa analisei com
parative a diferite- 
loră hărții de țigări 
mai bune, ce se află 
în comerță, căh ărti a 
de țigări

„LES DERNIERES CARTOUCHES" 

W „DOROBANȚUL!)“ "W

/ «wnmy’unmj« yotrr pup

iiuvoiusw i»no«i« wnisNnvyg iiivhj

siuty-----

Nru. 10,153—1888. 28 M. 3—2

PUBLICAȚIUNE.
Comuna orășenâscă Brașovă, în Tran

silvania, intenționeză ca pe temeiulă pla- 
nurilortt economice forestierale definitivă 
statorite și așternute spre aprobare înal
tului ministeriu r. ung. de agricultură, 
industriă și comerciu, să vendă pe cale 
de oferte și per bușteană venitulfi mate
rialului anuală ală lemneloră de fagă, de 
molivă și de stejariu aflătorii pe terito
riulă orășenescă cu ună etatii anuală de 
8735 metri lemne curată pentru lucrată 
și 20,865 metri lemne pentru arsă, blane 
etc., mai departe venitulă materialului 
anuală ală lemneloră de fagă, de molivă 
și bradă cu ună etată anuală de 1690 
metri de lemne curată pentru lucrată și 
4550 metri de lemne pentru blane etc., 
de pe teritoriulă ei din Brană.

Materialulă amintită de lemne de pe 
teritoriulă orășenescă și anume din re- 
vierulă orășenescă se vinde pe durata 
anului 1886 pănă la anulă 1895 eventu- 
alminte 1905; acela însă din revierulă 
Timișă și din revierulă Brană din anulă 
1887 pănă la anulă 1896 eventualminte 
1906.

Condițiunile contractuale și de oferte 
se află în decursulă oreloră oficiose la 
oficiolatulă orășenescă forestierală în Bra- 
șovă spre studiare din partea fiecărui.

Oferenții au ca să-și așternă celă 
multă pănă in 15 Noemvrie a. c. înainte 
de prăndii la 11 ore primarului orașului 
Brașovă ofertulă provădută cu ună tim
bru de 50 cr., în careware de a aminti 
atâtă în cifre câtă și în litere suma ce 
o ofereză pentru fiă-care metru din una 
din amintitele sorte de lemne atâtă din 
revierele de pe teritoriulă orășenescă 
câtă și din revierulă din Brană, dechia- 
rândă afară de aceea, că oferentului ’i 
suntă cunoscute condițiunile de oferte și 
acele contractuale și că se supune loră.

Ofertulă are să conțină mai departe 
ună vadiu de 10°/0 din suma totală ofe- 
rată pentru ună venită materială anuală 
de lemne; și în fine să se amintescă în 
ofertă numele și locuința oferentului.

Deschiderea ofertului se va esopera 
în 15 Noemvrie a. c. după prândă la 5 
ore de primariulă orașului Brașovă.

Brașovă, în 27 Septemvrie 1888.

A VISU!

din fabrica BRAUNSTEIN FRÎRES la Parish,
C5 Boulevard Exelmans.

este cu deosebire cea mai ușoră și cea mai escelentă.
După ce s’a stabilita acesta între altele prin |Dr. Pohl, profesori la facultatea tech

nics în Viena, Dr. Liebermann, profesorii și conducători aii stabilimentului chemicfi. de 
statti în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
nouă higienice de cătră Dr. Soyka, profesorii de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
Praga, a produsă chiar resultatulti strălucită, că hărtiele de țigări „Les dernieree Car- 
touche8“ și „Dorobanțuld" suntă cu 23—74% mai ușore, și că împărtășește fumului de 
tutună cu 23—77% mai puține părți streine, ca celelalte hărții analisate. Veritabilă este 
numai aceeași hărtiă, a cărei Etiquetă sâmenă cu desemnulă aci imprimată și care 
ortă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisă ună deposită pentru vendare en gros a hârtiei de Jigări și a tu- 
burilord pentru țigări

193,50—42
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WKEW, I. Bez., Scliottenring IVr. 25,
și află aceste articole la tote firmele mai mari, cari au de vAndare asemenea mărfuri.

Nr. 30—1888.
scol. COHCURStJ

Pentru ocuparea postului de ală 2-lea învețătoră la scdla con
fesională gr. cat. din Ilva-mică, prin acesta se escrie concursă pană 
în 20 Octomvrie st. n. a. c. pre lângă salariu anualii de 180 fi. v. a.

Doritorii de a ocupa acestu postu au de a-ș! înainta suplicele 
lorii instruite cu documentele prescrise de legea scolastică pănă la 
terminulă prefiptă, la presidiulu senatului scolastică gr. cat. localii.

Dela senatulă scolastică confes. gr. cat.
Ilva-mică, în 30 Septemvre 1888.

Președintele: Notar iulu\
ZSTicolaXL CS-eorg'ița ZDazrn.ia,zru. USTeoliiti

parochă.165,3—1 învețătoră,

Prin care aducă la cunoscința onoratului publică, ca ’mî-am 
sortată deposituld meu de stofe în magazinulu de haine bărbătesc! 
Strada Vămii Nr. 11 completă și de nou și m6 recomandu pentru con
fecționarea tuturoră specieloru de haine bărbătesc! cu prețurile cele 
mai eftine. La casă de trebuință confecționezi pantaloni în timpă 
de 8 dre, pantaloni și giletcă în 12 ore; unu rendă întregi de haine 
în 24 de 6re.

Pentru comande numerose se rigă
Cu distinsă stimă

168)3_1 A. Schwarze.
Strada Vămii Nr. 11.

PUBLICAȚIUNE. “
Subscrisul^ curatorii aduce la cunoscință publică, că în cjiua, 

de 17 Octomvre 1888 și calele următore se voră vinde din mână 
liberă imediată și cu bani gata pe lângă prețulă de estimare seu 
peste preță celui ce va oferi mai multă mărfurile și mobiliarele de 
prăvăliă ale lui Iosifu T6th, aparținetore massei concursuale. Ven- 
4area se va face pe lângă intervenirea notarului publică reg. și în 
grămezi de câte 200 florini.

Brașovă, 4 Octomvre 1888.
Din însărcinarea comitetului creditoriloră.

ZL-j-cLd-o-^icCL ZEZarixiatli- 
167,3—1 advocată și curatorii.

Sz. 7124—1888. 166
tkv. szâmhoz.

Arveresî hîrdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 

Radu Dutzu vegrehajtatonak ifj. Kaul Mârkus vegrehajtâst szenvedo elleni 45 
frt. tokekoveteles es , âr. irânti vegrehajtâsi ugyeben a brassai kir. torveny- 
szek teruleten levă Prâzsmâr kozseg hatârân fekvo, a prâzsmâri 252 szâmu tkben 
A-j-a 518, 519, 520, 872, 1324, 1325, 3087, 9202, 9662, 10414, 14856, 16994, 
18092, 20970 es 268 hr. sz ingatlanokra az ârverâst 648 frt. ezennel megâllapi- 
tott kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy a fenti ingatlanok az 1888 evi 
October ho 31-ik napjăn d&lelott 9 orakor Prâzsmâr kozseg irodâjâban megtar- 
tando. nyilvânos ărveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok egyenkenti becsârânak 10%-ât 
keszpenzben, vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal szâmi- 
tott es az 1881 evi november h.6 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-âban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikuldott kezehez le- 
tenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek a biro- 
sâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâitatni.

Kelt Brassoban 1888 evi Augustus ho 11-en.
A kir. torvenyszek mint telekkonyvi hatosâg.

E Z F 21 T!

PA MINERALAr 1 r A

T

A

l-d

de

introdusă numai de scurtu 
gustului escelentu este deja în generalii recunoscută și plăcută.

Se află totdeauna prdspetă în cele mai multe băcănii, magazinuri de vinu, farmacii și 
restaurațium, precum și pentru cumpărări en-gros la Depositul principalii

timpii în comerță. în urma cualitățilorii ei superiore precum și a

►-I

<!

130,12—12
G. GffiSEL,

Erasovu, Strad-a, Teatrixlixi ZSTr.
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