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

abonamente la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii fâiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe unii anii 12 fl.

Pentru România și străinătate : 
pe trei luni 10 franci, 
pe ș6se luni 20 franci, 
pe unii anii 40 frânei.

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

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

Admiflistrațluflea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 26 Septemvrie v.
Mare svonti. a făcută dincolo 

de Laita o enunciațiune a conte
lui Franciscti. Thun. cu ocasiunea 
desbaterei bugetului provincialii 
în dieta boemă.

Acesta enunciațiune este de 
importanță deosebită nu numai 
pentru raporturile partideloru din 
Boemia, ci și pentru aprețiarea e- 
fectului, ce l’a pututu ave visita 
împăratului Germaniei asupra si- 
tuațiunei interiore din Austria.

Deosebita distincțiune, cu care 
a întâmpinată împeratulă Wilhelm 
II la Viena pe primulu ministru 
unguresch, dădu nascere faimei, 
că posițiunea ministeriului Taaffe 
ar fi fostu sdruncinată,

Aderenții politicei suprematiste 
germano-maghiare totdeuna to’au 
silită a da alianței cu Germania 
o esplicare în favorea nisuințeloriî 
lorii, pornindu dela naturala supo- 

sițiă, că Germania nu pote vede 
cu ochi buni întărirea slavismului 
în Austria.

Enunciațiunea contelui Thun 
dovedesce înse, că cei mai puter
nici factori ai sistemului actualu 
în Austria, la t6te se gândescu, 
numai la aceea nu, că se lucre pe 
voia suprematiștilora germano-ma-' 
ghiari.

Este în totu casulu forte sem
nificativii că, pre când suita îm
păratului Wilhelm se preumblă 
încă pe bulevardele Vienei, ană 
representantii de frunte alu aris
tocrației boeme cere în dieta țării 
încoronarea monarchului ca rege alu 
Boemiei.

Foile centraliste germane mai 
lățiseră faima, că în clubulu mă
ritorii proprietari din Boemia s’a 
născutu o scisiune și că o parte 
dintre aristocrați voiescu să for
meze o partidă a centrului.

Și acesta faimă a nimicit’o 
contele Thun, declarându că clu
bulu mariloru proprietari boemi 
este unitu, că elu. urmăresce acum 
ca și mai nainte‘aceleași scopuri, 
că combate principiile liberale, 
unde le întelnesce, pentru că le 
crede perieultise binelui țării și a 
statului; der acestfl. club ti este 
pentru egala îndreptățire a popti- 
răloru monarchiei, pentru că prin 
acesta nu numai că rămâne cre
dincioșii principiiloru depuse în 
constituțiune, ci pentru că este și 
convinsă că poptirele acestei mo- 
narchii numai atunci potu fi fe
ricite și se potu privi cu bucuria 
ca părți integrante ale acestei 
monarchii, când se va respecta 
acesta egală îndreptățire garan
tată loru. Toții așa de positivu 
însă trebue să combată conser
vatorii boemi tendințele estreme 
naționale.

Mai departe a esprimată con
tele Thun părerea sa de rău, că 
partida Germaniloră centraliști din 
Boemia nu ia parte la lucrările 
dietei și că încercările de împă
care ce s’au făcută n’au avută 
nici unu resultată. Vina, <țice el, 
este numai a Germaniloră. Clu- 
bulă conservativă ală centrului și 
ală mariloră proprietari boemi a 
fostă totdeuna condusă de prin
cipii ale moderațiunei.

Mai departe combate Thun pre- 
tensiunea Germaniloră de a se a- 
ronda districtele după naționalități; 
precum și de-a se divisa în două 
consiliulă superioră de instrucțiune 
ală Boemiei și atacă pressa es- 
tremă a Celiiloră tineri și pe în
vățătorii iiberall, cari, precum seim 
înscenaseră în timpulă din urmă 
o viuă agitațiune în contra pre- 
ponderanței aristocrației boeme; 
apoi finesce cu esclamarea.- „Dea 
ceriulă ca ungerea și încorona
rea cu cortina s-lui Venceslav să 
strîngă și mai tare legăturile, ce 
legă pe iubitulă Domnitoră cu po
porală său credinciosul4

Discursulă contelui Thun fu 
salutată cu strigări entusiastice de 
„Slava!“ din partea partidei lui 
Rieger. Cehii tineri suntă ne- 
mulțămiți cu elă, deși accențueză 
nisce postulate cardinale uațjonale 
cehice; suntă nemulțămițl din 
causa amenințariloră ce le conține 
și cari suntă îndreptate în contra 
liberalismului și denotă tendințe 
reacționare.

Germanii austriac! în fine nu 
suntă mulțumiți nici cu una, nici 
cu alta. „ Timpulă — cjice „N. 
fr. Presse“ — „a adusă multe, elă 
ptite că va împlini și dorința con
telui Thun, aducendă încoronarea. 
Se așteptămu der cu pațiență ca să 
vedemu cum va prospera alianța ger

mano-austriacă în umbra coronei lui 
Venceslav !*

Alianța și er alianța! Multe se 
mai pretindă în numele acestei a- 
lianțe! Nu-i destulă că ea a im
pusă poporeloră monarchiei sar- 
cinele cele mai grele militare, der 
se mai așteptă ca să le țină și în 
robiă politică! Cum se vede însă 
Boemii n’au pofta de a sacrifica 
acestei alianțe esistența loră na
țională și drepturile țării loră.

Visita lui Wilhelm II ia Viena.
Toasturile, ce le-au ținuți! cei doi 

împărați în palatulii imperialii din Viena, 
au avuții în Berlină ună ecou puternică, 
pe care „Nordd. Allg. Ztg.“ îlă îmbracă 
în haina mulțămirii. Și diarulO. cance
larului încă accențueză cuvintele „de a- 
micițiă, ce nu se pote rupe“, pe cari 
le-a rbstită împeratulă Wilhelm II, și 
dice, că diua de 4 Octomvre este chi- 
zășia păcii. Pondulă celă mai mare îlă 
pune „Nord, deutsche Zeitung" pe toas- 
tele, ce au sărbătorită fraternitatea de 
arme a ambiloră aliațl. Cu privire la 
acele cuvinte din toastulă dintâiu ală 
împăratului germană, prin cari acesta 
mărturisea, că venirea lui în Viena are 
scopulă de-a împlini voința lăsată cu 
limbă de morte a răposatului său bunică, 
după cum spune „Pol. Corr.u, s’ar fi es- 
primată o persănă cu influință din ju- 
rulă lui Wilhelm II, că acelea trebue să 
se priceapă astfelă, că tradițiunea des
pre întâlnirile personale dintre domni
torii împretinițl ai celoră două imperii 
aliate, după cum s’au întâmplată pe tim
pulă lui Wilhelmă I, să rămână după 
ideile și părerile din ambele părți totă 
astfelă și sub Wilhelm H. După cum 
spune aceeași personă, împăratulă ger
mană este plină de recunoscință -pentru 
primirea căldurăsă și intimă ce i s’a fă
cută în Viena și mai departe cfice> c&
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Tact-mlli ped.ag'og'iciJL-
In generală tactulă la omă este a- 

ceea ce este instinctul# la animală. In 
acestă înțelesă tactulă îlă derivămă dela 
tactus — pipăită—ca fineță a sensului 
pipăitului, care nu este de a se confunda 
cu tactulă, ca măsură de timpă în mu- 
sică. In vieța practică întrebuințămă 
forte desă acestă termină.,

ț)icemă spre es. omă cu multă tactă 
omului prudentă, care totdeuna e stă
până pe situațiă, nu se precipită etc. Cu
tare are nașă fină, a mirosită că se pe
trec cutare sâu cutare lucru etc. Prin 
tdte aceste espresiunl voimăsă arătămă o 
agerime orecare a minții,ună feliu de in- 
stinctă naturală de a descoperi ceva și 
de a se putea acomoda în orl-ce situa- 
țiune. Tactulă în acestă sensă este ună 
feliu de instinctă socială — <fice Lindner — 
care manifestă în societate printr’o con
duită naturală, , neforțată, cuviincio- 
să și potrivită mediului în care ne 
aflămă. Esistă și ună tactă morală, care 
constă în facultatea de a împăca cu ușu
rință deosebitele referințe din vieță cu 
legile eterne ale moralei.

Acestă instinctă morală se menifestă 

fărte învederată în acelă Daimonion a 
lui Socrate, în acea văce internă, des
pre care elă Zicea că-i vorbesce din in- 
temulu sâu întocmai ca ună feliu de re- 
valațiă divină, și cu ajutorulă căreia se 
orienta în ori și ce situațiă grea a vi- 
eței.

Inartajpedagogică, caîn ori și ce altă 
artă, nu esistă regule, decâtă pentru cașu
rile generale. Unde aceste regule nume 
mai potă călăuzi, unde înceteză genera- 
lulă și începe particularulă cu deosebi
rile sale, acolo începe tactulă pedago
gică.

Forte multe mame posedă ună tactă 
mare pedagogică fără ca sâ cunoscălegl 
și principii ipedagogice, și fără ca să-și 
potă da socotela pentru ce facă așa și 
nu alt-felă ; acesta este ună adevărată 
instinctă pedagogică, isvorită dintr’o psi
hologia naturală.

Am d' ă însă, că deși tactulă în ge
nerală vorbindă, âr în specială celă pe
dagogică, este o însușire înăscută — o 
predisposițiă inerentă naturei individului, 
se pote însă și câștiga.Pentru noi acesta 
este de mai mare interesă. Să vedemă 
cum|;

Pedagogia generală cuprinde legile 
și principiile generali de educațiune.

Psichologia ca sciința sa (fundamen
tală arată calea, er Etica, — scopulă edu- 

cațiunei. Cunoscerea acestora este in
dispensabilă pentru fiăcare educatoru, 
însă o cundscere aprofundată, încâtă suma 
de cunoscințe ce o va poseda din a- 
ceste sciințe să i se prefacă în carne și 
sânge. In acestă casă va sci cu sigu
ranță și fără întârziere să alegă într’ună 
momentă dată celă mai eficace mijlocă 
de educațiune.

Insă ori și câtă de importantă ar fi 
studiulă psichologiei pentru cundscerea 
naturei psichice a omului, singură teoriă 
psichologică nu e de ajunsă. Mai e de 
trebuință ca să cunoscă bine natura co
pilului prin propria observațiune, și a- 
cesta nu numai între cei patru păreți ai 
scolei, ci ori și unde îlă vomă pute ur
mări. Cu câtă îlă vomă cunosce mai 
bine, cu câtă vomă studia mai bine tote 
deprinderile și aptitudinele sale, cu atâtă 
vomă fi mai siguri în alegerea proce
dure! seu metodeloră, precum și a mij- 
ldceloră educative ce vomă întrebuința 
față de elă; cu atâtă vomă avă mai 
multă tactă pedagogică. Și nimică nu 
este mai greu decâtă cunoscerea de
plină a naturei omenescl, fiindă că forte 
multe suntă căușele ce contribue la pro
ducerea unui fenomenă psichică: idei, 
simțăminte, voințe, naturelă-, tempera- 
mentă etc. etc., cu ună cuvântă conți- 
nutulă consciinței momentane, ce nu este 

totă acelașă nu numai la doi seu m,ai 
mulțl indiviZî. der nici la acelașă indi
vidă în deosebitele timpuri.

D-nulă Maiorescu Zice*)  relativă la 
nesuficiența legiloră psichologice pentru 
cunbscerea omeniloră — „că în scolă poți 
învăța să cunosci animalele, decă ai urmată 
ună cursă bună de soologiă, și poți învăța 
să cunosci plantele și pietrele, decă ai avut 
parte de ună bună profesor# de botanică și 
minerologiă, der vai de omenii cari aruvre 
să cunoscă âmenii numai după ună cursă 
de psichologiâ cum se predă în scălele și 
în cărțile, fiă și cele mai moderne^. Prin 
urmare, observațiunea propriă și studi- 
area naturei copilului și în individuali- 
sarea educațiunei, suntă indispensabile.

Studiulă pedagogiei istorice erășl 
este folositoră pentru câștigarea tactu
lui pedagogică, pentru că ne întrodu- 
cemă orecum în atelierulă marilor măie
stri pe terenulă pedagogiei, și facemă 
pasă cu pasă, alăturea cu dânșii, fiăcare 
esperiență ce ei au făcut’o, vedemă ge
neza flăcărui principiu. De mare im
portanță este și observarea procedurei 
colegiloră noștri mai esperimentațl. A a- 
sista la o lecțiune metodică, însemnă mai 
multă, decâtă a ceti o sumă de regule
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împăratulu Francisca Iosifu și împără- 
tesa Elisabeta au sciută să dea ospita-

partea ministrului ungurescă de jus- 
tițiă.

a fostă spartă oficiulă de dare din 
Giurgeu-St.-Miclăușu furându-se 100 fl.

ungurescl la serbările din Kiew involvă 
în sine, atâtă din punctulă de vedere

lității lord o splendore ne mai obiclnu- * * * avere a casierului. Făptuitorii, cari suntă bisericescă, câtă și politică, o „tradare
ită. Decă avemă în vedere, că împăra- Adunarea generală a societății de fondu urmăriți, n’au putută lua bani de-ai e- declarată a statului maghiară11. Szontagh a
tulă Wilhelmă deja de multă timpă nu teatrală română împreună cu festivitățile rarului. aflată din diare, că și din cerculă supe-
este streină la curtea din Viena, și că aranjate ce s’au ținută în Lugoșă, au de- * *■ * rintendenței cercului Baiei ar fi pârtiei-
elă a stată în legături de amicițiă cu cursă conformă programei publicate. Șe- Br. Banffy și consorții, au dispusă pată“ ună preotă la acele serbări. Cere
principele de coronă Rudolf, putemă dințele adunărei, conduse și de astădată să se facă studii preliminare technice să fiă trasă le răspundere, eventuală cere
să ne închipuimă icdna impresiuniloră de d-lă vice-președinte Iosifă Vulcană, pentru o cale ferată care să lege căile fe- pedepsirea lui.
căldurose, pe cari le duce din Viena. s’au ținută în sala cea mare de consul- rate ardelene cu cele galițiene. Linia pro- Geduly Piele, delegatulă protopopiatu-

* tațiunl a comitatului Carașă-Severină în 
presența unui publică alesă. La ședința

iectată să pornescă dela stațiunea Bet- lui Nogradului, declară, că după câtă
Ca să aibă și Ungurii o bucuriă, s’a 1 mă (între Gherla și Bistrița) a căii fe- scie elă, a luată parte la acele serbări

decisă contele Herbert JBismarh să visi- de deschidere au participată și mai mulțî rate Clușiu-Deșiu din valea Someșului Paulă Mudrony și ună advocată cu nu-
teze Peșta, însă numai ca omă privată, funcționari mai înalțl comitatensl, pre- și folosindă trecătorele Carpațiloră să mele Hurban, care este și diaristă. Nici
nu ca personă oficială. Firicirea de a cum fîșpanulă Iakabfîy, eră Ilustritatea frecă prin Hva, Tesna, Dorna-Pulna și unulă din aceștia nu este preotă. Aceia
ave ca ospe pe filulă puternicului can- Sa d-lă Episcopă gr.-cat. ală Lugoșului Moldova în Bucovina pănă la stațiunea — dice Geduly — cari din sinulă biseri-
celară n’a jfostă pentru aceea mai pu- a asistată la tote .ședințele și festivită- Câmpulungă a liniei Hatna-Câmpulungă. cei evangelice au sburată pe aripele a-
țină simțită de cătră omenii situațiunei țile cu o rară paciență și bunăvoință; * £ * gitațiunei' naționalitățiloră între ’zidurile
din capitala ungară. Contele Herbert Sâmbătă la deschidere precum și Dumi- Societatea „Concordia Bomânău din Kiewului, pentru ca acolo, aliându-sepe
Bismark a fostă încuartirată la consululă necă a esecutată corală de bărbați din Bucuresci, ală căreia președinte este d. terenulă politică și bisericescă cu duș-
generală br. Plessen. Dlă Tisza a dată Caransebeșă sub conducerea magistrului C. Troteanu, va deschide la 1 Februarie manii națiunei ungurescl, să sărbătorescă
în onorea lui ună prândă, la care a în- de coră Antonă Seques în biserica gr.- 1889, în localulă său din Bucuresci; o împreună, aceia la totă casulă au co-
vitată pe toți miniștrii ungurescl și pe orientală liturgia d-lui G. Dima cu multă exposițiune națională de tote productele misă o crimă neiertată nu numai față
comandantulă de corpă generală conte precesiune și artă. Concertulă și tea- industriale ale României și mai cu semă cu biserica, ci și față cu patria și na-
Pejacsevich. S’a arangiată și o venă- trulă au supcesă peste tote așteptările, din acele relative la obiectele destinate țiunea.
tore pentru distracția rarului ospe din er la banchetulă de Duminecă, în otelulă pentru locuință și îmbrăcăminte. După o In condusă adunarea condamnă pa-
Berlină. „Corcordia11, au asistată peste 200 per- expunere de o lună seu celă multă o sulă celoră cari au luată parte la ser-

sone. La 3 ore d. a. totă în aceeași lună și jumătate, obiectele ce se va_crede bările din Kiev și încredințeză înțelepciu-
Din Pesta se telegrafăză ciiarului „N. di întrecerea coruriloră în cântări a fostă mai demne de a figura la exposiția din nei autoritățiloră superiore aflarea mijlo-

fr. Presse“, că politicii unguri de acolo împunătore și a storsă admirațiunea ce- Parisă, voră fi trimise acolo prin inter- celoră potrivite, ce suntă a se aplica
se semtă forte măguliți în urma multe- loru apropo 3000 de ascultători. Corală mediulă comitetului națională-română. contra procederei acelora.
loră dovedi de grația ce le-a dată împă- de bărbați din Caransebeșă a descinsă, — Amintimă totodată, că distinsa ar- S’a pusă pe tapetă în urma acesta plânge-
ratulă germană ministrului - președinte eră celă din Lugoșă a închisă întrecerile tistă română d-ra Teodorini încă a ofe- re a protopopiatului Zolyom.Preotulă Am-
Tisza. S’a observată, că d-lă Tisza a cântândă ambele hors concurs (afară de rită concursulă său pentru acestă operă brosiu Kraus fusese adecă acusată, că ar
fostă preferită altoru persone de rangă concursă). Au participată 12 coruri ță- națională. D-sa a prolungită timpulă fi făcută presiune asupra credincioșiloră
egală cu elă. 0 foiă peștană a debu- rănescl din comunele: Belință, Budință, petrecerei sale în România pentru a da săi cu ocasiunea unei alegeri de pri-
tată cluar cu soirea, că posiția contelui Costeiulă mare, Gruină, Herendeșl, Ic- ultima representațiune, din ală căreia mară și că ar fi făcută și nesce declarațiunl
Taaffe este sdruncinată, der raportorulă tară, Paniova, Rachița, Satulă-mică, Silha, produsă va fi jumătate vărsată în cassa panslaviste. In urma acesta judele de
lui „N. fr. Presse“ se grăbesce a o des- Susanoveță și din Chizetău. Premiulă comitetului națională. cercă din Breznobanya a prinsă pe pre-
minți. Ordinulu vulturului negru, ce l’a I l’a adjudecată juriulă corului micsțâ ** * otulă cu gendarmii și l’a arestată. A-
primită Tisza dela Wilhelmu Il-lea se din Chizetău, ală II-lea celui din Cos- Ministrulă francesă de esterne Fio- cestă bătrână oreotă, care are 75 . ani de
consideră ca o dovadă specială de re- teiulă mare, er ală III-lea celui din quet într’ună raportă ală său cătră mi- etate, a fostă pusă în libertate' numai
cunoscință pentru că Tisza a cultivată Silha. Sera a fostă la „Regele Ungă- nistrulă președinte, . avândă în vedere după primirea unui ordină mai înaltă.
în Ungaria ideea alianței cu Germania. riei“ ună bală splendidă bine cercetată. imigrările progresive ’în Francia, a cerută Susă disulă protopopiată vede în acesta
Mamelucii au felicitată pe ministru-pre- Adunarea generală proximă se va ține pentru controlarea străiniloră imigranți o vătămare a întregului cleră și cere să
ședințe pentru acestă distincțiune și se în orașulă Caransebeșă. Peste totă.re- organisarea unei poliții deosebite. In- se facă o moțiune la ministerulă de in-
gândescă a-i face o deosebită ovațiune sultatulă acestoră festivități a dovedită urma acesta Carnot a dată ordină, ca terne pentru ca pe viitoră clerulă să fiă
cu ocasiunea redeschiderei dietei, care — dice n^oia Diecesană“ — că în bu- toți aceia, cari voescă să se coloniseze scutită de asemeni vătămări. Propunerea
se fiă totodată o demonstrația pentru tulă tuturoră greutățiloră și nenumăra- în Francia, să-și dovedescă cu documente fu primită.
alianța cu Germania. teloră pedece noi totă progresămă și judecățorescl starea și mijldcele de traiu. Mai amintimă în fine, că în adunare

ținemă cu toții strînsă la ale nostre. De sine se înțelege, că călătorii suntă se ridica plângere contra învățătorului
* * * scutiți de prescrierile acestui ordină. Mudrony din Szavas dicendu-se, că elă

SCIRiLE pibEL Cetimă în „F<5ia Diecesanău din ar scrie în foi nepatriotice de ale Slo-
Caransebeșă: Preasânțitulă episcopă. die- vaciloră și că ar fi primită ajutoră din

JQiarele ungurescl aducă soirea, că cesană lonu Popasit a plecată cu trenulă Sovinismnlu în Biserică. fundațiunea „Zsedenyi“. In privința a-
'Cur. reg. a anulatu verdictulu juriului din de erl, Sâmbătă, prin Aradă la Sibiiu cesta ’i-se scrie acum lui „Egyetertes“
Aradu, adusă în causa procesului de spre a participa la ședințele Consisto- In conventulă districtuală ală bise- și încă tocmai din partea superiorității
pressă ală revistei „Romănische Revue11, riului metropolitană, ce se începă de ricei luterane ungurescl din cerculă Baiei, bisericescl din Szarvas, că acolo nu se
prin care d-lă Ștefană Albu fusese con- mâne încolo, apoi la Congresulă națio- ce s’a ținută la începutulă lunei curente, află nici unu învățătoră cu numele Mu-
damnată la închisore de stată de ună nală bisericescă română, a căruia des- s’a pusă în dișcuțiune și afacerea parti- drony și că învățătorii ce se află în
ană și 500 fi. amendă. Afacerea se va chidere va urma în Sâmbăta viitore. cipărei la serbările din Kiew. Szarvasu suntă toți buni patrioțl ma-
pertracta așa-deră din nou înaintea unei * * * Ssontagh Pal află, că participarea ghiarî, nici unulă din ei nu scrie în foi
alte curți cu jurați, ce se va designa din Iu noptea de 28 spre 29 Septemvre vre-unui membru ală bisericei luterane nepatriotice slovace și că în anulă tre-

teoretice. Conferințele didactice în cari tatea șl-o câștigă prin posițiunea sa ofi- tosă și se încrede pre măltă în sine, er ședea dimpreună cu sora lui într’o odae.
să fiă vorba de metode, de armonisarea cială, der mai alesă prin superioritatea aceștia se ațîță la ură și pasiune și se descu- Pe Paulina, contimporanii ei o des-
materialului didactică, aplicarea mijloce- în cunoscințe. rajază. In tote cașurile aceste autoritatea criu ca pe-o amăgitore, căci, died ei, ea
loră educative etc., cari la noi din ne- Distanța dintre elevă și profesoră profesorului decade în ochii eleviloră săi, tuturora 11-a răpită liniștea și singură
norocire pănă acum suntă terra incog- să nu se prefacă în prăpastiă, peste care er consecințele suntă nefaste scopului Semanville a rămasă ne-ademenită de
nita (de regulă se convocă conferințe elevulă să nu potă trece, căci atunci au- educațiunei. ea. Semanville pe acestă femeă seducă-
numai când e vorba de a se aplica <5re toritatea nu va fi basată pe iubire; însă (Revista „George Lazarti“.) tore și frumosă o numesce cea mai blăs-
cari pedepse prevăzute de regulamentă) 
încă contribue forte multă la formarea

nici profesorală să nu se scobore prea 
josu față de elevă, căci atunci devine

S. M» tămată femeă din lume.
Napoleonă însă nu se îndestulia cu

tactului pedagogică. comună și-și pierde autoritatea. Ambe societatea loră numai, deși le iubia forte
Deși programele de studii prescriu estremele suntă daunătore. A afla calea Dragostile lui Napoleonii în in- multă. Ca tată bună și soță credinciosă

din fiăcare obiectă materialulă de pre- mijlociă nu putemă, decâtă cu ajutorulă sula Elba. elă doria într’ună să vină la Elba so-
dată în fiăcare clasă, depinde dela tac- tactului pedagogică. în opulă său „Napolcone all isola ția și copilulă său. Când a plecată
tulă și talentulă pedagogică ală profe- Cu deosebire de mare necesitate pen- d’Elba*,  M. G. Li vi, directorulă archivu- 

lui din Brescia, împărtășesce lucruri inte-
din Fantainebleau elă scrise soției sale

sorului aplicarea programului la casulă tru ajungerea scopului educațiunei este Maria. Luiza: „Mergă la Elba, de unde
individuală ală clasei sale. Și după ce 
șl-a făcută împărțirea, profesorală cu

tactulă pedagogică în aplicarea mijloce- 
loru estra-ordinare ale educațiunei, precum

resante privitdre la petrecerea marelui 
împărată francesă în insula Elba. Ți- 
nândă contă de originalitatea sa, Livi 
cu ajutorulă documenteloră și scrisori-

îți voiu scrie. Voiu face totă ce-mi va 
sta în putere, ca să vă potă aduce și pe

talentă pedagogică va sci a deștepta în suntă: laude, recompense,. înfruntări, pe- voi. acolo.“ In minutulă celă din urmă
elevulă său interesulă pentru studiu, depse, ironiă etc. loră, din cari șl-a compusă opulă amin- ală plecăreijasemenea ’i scrise; „Plecă și
fără de care nu se pote face nimică, er Pe câtă suntă de eficace aceste mij- tită, versă multă lumină asupra modului de seră voiu fi în Brian. Scrisorea a-
•deșteptarea interesului depinde dela le- Idee când suntă bine aplicate, pe atâtă de vieță și altoră episode întâmplate cu cesta îți aduce scirea, că mă aflu bine și
gătură ce o stabilesce între cunoscînțele 
vechi și nouă, dela cunoscerea materia-

suntă de daunătore pentru formarea ca
racterului, decă voră fi aplicate greșită.

împăratulă exilată, cari multă vreme n’au 
apucată să ajungă în publică. Așa des
pre dragoștile lui Napoleonă în insula 
.Elba, Livi scrie următorele:

speră că sănătatea ta e destulă de îm- 
bucurătore, ca să mă poți urma. De ieri

lului apercepetoră ală elevului. Singură numai tactulă pedagogică ne va- nu sciu nimică de tine ; nădăjduescă însă,
Tote aceste însă nu se înveță din îndruma când, cum și in ce măsură să le La insula Elba, Napoleonă a fostă că castelarulă mă va ajunge astăcjl pe

carte, pentru că cartea dă numai legile aplicămă. Nu voiu întră în acestă ana- însoțită de mamă-sa Letiția și de sora drumă și-mi va spune cum te afli. Dum-
generali. lisă; voiu încheia cu cuvintele lui Curt- lui, Paulina. După Iosepline, femeia lui nedeu cu tine, iubita mea Luiză. Tot-

De cea mai mare importanță este mann : „o dojană pe nedrep.tă nu se pote primă, ele au eserciată cea mai mare în- deuna poți conta la iubirea și credința
tactulă pedagogică în stabilirea rapor- șterge nici cu o sută de laude meritate11; fluință asupra nenorocitului împărată. In soțului tău. Sărută pe miculă rege.“
tului dintre elevă și profesoră. pe de altă parte laudele nemeritate de- Porto-Ferrara, mama împăratului îșl în- Câtă gingășiă și ce sentimente cu-

Elevulă ascultă pe profesorală său moraliseză de-opotrivă pe celă lăudată chiria o casă și cerceta în fiăcare di de-a prindă rândurile aceste! Abia a sosită
în virtutea autorităței acestuia. Autori- ca și pe colegii săi; acela devine vani- rândulă pe prinsonierulă împărată, care Napoleonă în insula Elba și numai de-
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cută nici unulă n’a ceruta ajutoră din 
fundațiunea „Zsedeny.44

N’au „patrioții44 destule alte năcasurl 
de care să se ocupe?

Unu nou (jiaru austriacu.
In <jil0l0 acestea amă primită ună 

prospecta ală unui nou diară ce va a- 
păre în Viena dela 1 Noemvre 1888 sub 
titlulă ^Schzvarz-gelb'1 (negru-galbena) 
„organa pentru ideile vechi austriace și 
ideile de unitate44. Estragemb din acest 
prospectă următorele pasage de căpe
tenia :

Titlulă foii nostre este programulh 
său. Noi ridicăma steagulu negru-galbenu, 
care este stegulu mon ar chici întregi. Sub 
stegulu negru-galbina s’a construita so
lida clădire a imperiului habsburgică de 
cătră marii monarchl ai acestei vestite 
dinastii. Sub steagula negru-galbenă 
pote deveni Viena ceea ce a fostă: ca- 
pulă înflorită ala unui imperiu unită și 
indivisibilă, potă câștiga tote regatele și 
țerile autonomia lorii istorică și tote popo- 
rele cea mai deplină egală îndreptățire na
țională. Sub stegulii negru-galbenu este locu 
destulă pentru tote drepturile naționale și 
istorice. In cadrulă ideii de stată aus
triacă nu este necesară să fiă scurtată 
nici unei țări, nici unui . poporă drep- 
tulă său.

Din anulă de nenorocire 1866 se 
predică părăsirea ideii vechi de stată 
austriacă, se răspândesce doctrina falsă, 
că trebue să aruncămă dela noi vechiul 
steagă și în politica internă și esternă 
să ne închinămă la deii noi, se cultivă 
minciuna, că Koniggrătz-ulă a fostă o 
norocire și că este misiunea nostră să 
consolidămă Italia și Germania și să 
sacrificămă pe aliații noștri naturali de 
acolo. Așa se demoraliseză consciința 
de stată și se omoră patriotismulă aus
triacă în generațiunile tinere.

Au mințită ore seculii trecutului 
nostru gloriosă, când sorele nu apunea 
în imperiula nostru, când Savoy a și 
Bradenburg-ulă .au fostă vasalii Casei 
de Habsburg?

Este ore ună simptomă favorabilă, 
că Viena, metropola întregului imperiu, 
este adusă la stagnațiune, că regatulă 
Boemiei, regatulă Croației, și marele prin- 
cipată ală Transilvaniei, care sunta me
nite a fi cele mai puternice bastione ale 
esistinței statului austriacă, suntă nemul
țumite cu posiția loră în imperiu, când 
cele mai leale națiuni, cele mai gata 
spre jertfire, suntă împinse în tabăra o- 
posițiuei?

Numai ună steagă există, care con
duce din labirintulă confusiiloră politice, 
care pote pune stavilă sfîrticării, dege-. 
nerării și decadenței: acesta este steagulă 
negru-galbenă...

...In diarulă nostru „Schwarz-gelb* , 
voimă să creămă ună punctă de întru
nire publicistică ală tuturora patrioților 
austriacl dela Adria pănă în Carpațl. Nu 

ț)eii noi, nu programe nouă. Nu sun- 
temă Cartagena învinsă, pe care Roma 
a silit’o să-și părăsescă vatra învinsă și 
să clădescă o cetate nouă. Nu voimă 
să abandonămă ce au creată generațiu
nile premergătore cu cele mai bune ale 
loră puteri. Nu voimă să triumfămă la 
umbra succeseloră străine. Noua Aus
tria pote fi numai vechea Austriă ! Nu 
trebuescă privilegii naționale, nu trebue 
egemoniă națională. Fiecărei țări posiția 
sa istorică, flăcărui poporii dreptulu său 
națională. Aceasta și numai aceasta este 
politică austriacă.

piarulă r,Schivarzgelb'i apare de două 
ori în săptămână, Mercurea și Sâmbăta, 
și costă numai 2 fi. pe trei luni, 4 fl. 
pe jumătate de ană și 8 fl. pe ană. Re
dacția noului diară r<5g&'rpe toți amicii 
de principii să se aboneze la timpfl și 
câtă de număroșl. Abonamentele suntă 
a se adresa la administrația cjiarului 
^Schwarzgelb^ Wien, Wăhring, Herren- 
gasse 12.

Aparițiunea acestui organă a fostă 
semnalată mai de multă. Ar fi de inte
resă numai a se sci, ce felă de 
persone politice stau la spatele acestei 
întreprinderi nouă diaristice.

Dela manevrele române.
„Democratulu“ din Ploesol co

munică următorele :
Numărulă omeniloră ce au concu

rată la manevre (în Prahova) a fostă de 
14—16 mii. Incependu-se manevrele în
tre punctele Breza și Oornu în diua de 
17, lupta a mersă asupra punctului Câm- 
pina, de aci a doua di 18 și la 19 lupta 
s’a angajată asupra punctului Băicoiu, 
de unde în diua de 20 tote trupele 
au venită pentru repaosă aici la Plo- 
escl.

Astădl, eșindă la câmpă tote regi
mentele : de infantariăde liniă două, Jde 
dorobanți șepte, ună batalionă de vână
tori, geniulă, două regimente de roșiori, 
două de călărași, două de artileriă și am
bulanțele au fostă aședate pe câmpia 
dintre șoseua națională și drumulă de 
feră pănă la cantorulă Tufele lui Za- 
plană.

Mulțimea lumei pejosă și cu trăsuri 
eșită din Ploesci acoperise și mai multă 
câmpia.

La ora 1 p. m. soșindă trenulă dela 
Sinaia cu Regele, Regina și ceialalțl 6s- 
peți, s’a începută revista trupeloră, apoi 
defilarea și în urmă ș’a ținută o cuvân
tare din partea M. Sale Regelui cătră 
corpulă ofițerescă adunată în cercă. Ma- 
jestatea Sa a lăudată ținuta și disciplina 

armatei. Defilarea s’a urmată în ordinea 
următore :

Două companii de geniu,batalionulă 
3 de vânători, reg. 3 de liniă, reg. 21, 
23, 5 și 20 de dorobanți, reg. 2 de Eniă, 
reg. 22, 30, 6 și 7 de dorobanți, geniu 
telegrafică, reg. 2 și 6 de artileriă, 1 și 
2 reg. de roșiori, 3, 4 și 10 de călărași 
și ambulanța.

MM. LL. Regele și Regina încon
jurați de Principele de Vied, fratele M. 
S. Reginei, de statulă majoră ală arma
tei, de mai mulțl ofițeri superiori și de 
trimișii militari străini, punendu-se în 
capulă armatei și-au făcută intrarea în 
orașă, care avea aspectulă unei adevă
rate serbări, multe case fiindă frumosă 
decorate și stradele pavoazate. La 5 ore 
MM. LL. au pornită din gară, Regele la 
BucurescI și Regina la Sinaia. Mii de 
cetățeni au fostă la defilare, și stradele 
pe unde a trecută armata precum și MM. 
LL. cu suita erau înțesate de cetă
țeni.

PentruPloesci acestă defilare a fostă 
o scumpă serbare, făcendă trupeloră o 
primire entusiastă

Literatură.
„Românului14 i se trimită 'următo

rele rânduri din Lipsea:
pilele acestea a apărută aici o lu

crare de mare valore sciințifică și de 
multă folosă pentru noi Românii. Este 
de domenă filologică și este dedicată 
ilustrului nostru Profesoră Hașdău. Ea 
portă titlulă: „Die Sprache der Olympo- 
Walachen, nebst einer Einleitung fiber 
Land und Leute44 de Dr. Gustav Wei
gand. Autorulă șl-a luată asupră-șl cer
cetarea limbei, obiceiuriloră, datineloră, 
etc. frațiloră noștri din Macedonia. In 
opera de față însă, se ocupă numai de 
Românii din Olymp, între cari a petre
cută trei lnnl în vera anului 1887. Spune, 
că spre a pute cunosce toți Românii 
din peninsula Balcanică, trebuescă nouă 
călătorii la fața locului. Introducerea a- 
c’estei lucrări este de mare interesă nu 
numai pentru filologi, ci și pentru cei 
ce nu suntă filologi. Aici vorbesce au
torulă despre Macedonl-RomânI în ge
nerală. După regiunile în care se află 
îlă împarte în cinci grupe: 1) Grupa de 
Nordă, în Macedonia, 2) Grupa Stry- 
monului, 3) Grupa Pindului, 4) Grupa 
Olimpului și a o) Grupa Albaneso-Epi- 
rotică. Apoi urmeză o dare de semă a 
călătoriei lui la Vlaho-Livadhon și forte 
importante comunicări despre tradițiunile, 
legendele și istoria locuriloră visitate; 
despre numărulă, răspândirea și carac- 
terulă Româniloră din Olimpă.

Cu o cunoșcință profundă și claritate 
admirabilă trateză în partea I, învățămen- 
tulă sunetului și ală flexiunei (Lăut und 
Flexionslehre). Acestă parte merită totă 

atențiunea filologiloră. Totă în acestă 
parte se cuprinde și demonstrațiunea a- 
similării organului (Organassimilation), 
care este multă mai superidră decâtă cea 
dată de Miklosioh. In capitolulă Flexion- 
lehre44 se facă dese comparațiunl cu 
limba nostră. Partea a Il-a este formată 
de o colecțiune de 18 cântece din Vla- 
cho-Livadhon și 5 bucăți prosă cu textă 
paralelă tradusă în limbele daco-română 
și germană. Suplimentulă conține 17 
cântece din Șamarina, Vlacho-Klisur și 
Monastir. Ortografia este fonetică, sin
gură folositore în cercetări filologice. 
Acestă valorosă lucrare ridică multă nu
mele d-lui Dr. Weigand, er zelulă și 
activitatea cu care elă lucreză, pentru 
vestirea neamului românescă, îlă face 
părtașă recunoscinței nostre. — I. V.
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Viena, 9 Octomvre. Contrară 
aciriloru din Berlină, putemă a- 
sigura, că împeratulă. germană la 
întdreere nu va trece prin Viena, 
programulă călătoriei fiindă mai 
dinainte stabilită. împeratulă do- 
resce să sosescă la 21 Octomvre 
în Potsdam, apoi în Hamburg.

Rectificare. Prelegerea umoristică „Cele 
patru temperamente14, publicată în foile- 
tonulă din numeri precedențl ai foiei 
nostre, este prelucrată după E. Bbgh, a 
căruia iscălitură din erore s’a lăsat afară.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 6 Octomvre st. n. 1888.
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ungurescă....................................
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Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului....................................
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Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aură austriacă..................
LosurI din 1860 ................................
Acțiunile băncei austro-ungare . . .
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Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei44 ă, 5 cr. se potă cum
păra în tutungeria I. Cmfoss, în li
brăria Xicolae Oiurcii și Adolf 
Albrecht.
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câtă a începută corespondența cu femeia 
sa- Maria Luiza însă nu-șl fremânta ca
pulă cu împăratulă și respunsurile ce ’i 
datoria. Ea în curendă îșl afla mângă- 
ere și refugiu în brațele lui Neipperg, 
despre ce Napoleonă nu scia nimică. 
Departe de-ai plesni prin minte așa ceva, 
elă pregătia ună elegantă salonă pentru 
nevastă-sa în insula Elba.

Și ce se vedl; pe când exilatulă îm
părată făcea pregătirile de lipsă, spre 
Elba'îșl luă drumulă o altă femeă. Se 
lăți ca fulgerulă soirea, că ar fi împără- 
tesa. Și era cu atâtă mai verosimilă 
scirea acesta, cu câtă femeia streină avea 
lângă ea ună fiu, care sămăna forte tare 
cu lăa lui Napoleonă.

Streina femeă însă era frumosa con
tesă polonă Walewska. Ea în Fontai- 
neblau a scăpată din gura morții pe Na
poleonă și acum a străbătută pănă în 
Elba ca s’aducă mângăere proscrisului 
împărată. Alături de ea pășia fiulă său, 
mai târdiu ministrulă' lui Napoleonă ală 
in-lea.

Sevorbia, că frumosa contesă a dă
ruită lui Napoleonă ună inelă în care 
erau gravate cuvintele; „Atunci, când tu 
nu mă vei mai iubi, nu uita de aceea, 
ce te va iubi în veci!44

Când âudi contesa, că Maria Luiza 
n’o să-lă însoțescă pe Napoleonă la Elba, 

se hotărî s’o facă ea acesta, deși era de 
convingerea, că nu va fi bine primită. 
De altă parte Napoleonă temendu-se de 
susceptibilitățile necredinciosei sale soții, 
primi, ce e dreptă, pe Valewska, der după 
două dile i-a dată dimisia.

Pe la sfîrșitulă lui Augustă, - Napo
leonă, probabilă ca să se simtă mai bine și 
mai liberă, îșl strămuta locuința din 
Porto-Ferrai pe colina Gapania, aprope 
de Marciano. Aici îșl găti elu o colibă 
destulă de acomodată.

Era într’o di frumosă de Septemvre. 
Pe la orele 4 după amedă, Napoleonă, 
culcată pe pajiștea mole, sta cu capulă 
rădimată de umărulă adjutantului său și 
privia suprafața undulătore a mărei. In- 
tr’ună turnă, din apropiere băteau ore 7 
de seră, când nenorocitulă împărată, după 
ună lungă spionagiu sare, dreptă în pi- 
ciore și ordonă adjutantului său să gră- 
bâscă la Porto-Ferrai. să-i aducă o tră
sură cu patru cai, și trei roibl de călă
rită și să aștepte celelalte porunci la 
castelarulă Bertrand. Pe la 11 ore din 
nopte, adjutantulă era la loculă des
tinată.

Luna strălucea într’o lumină deplină, 
așa încâtă se puteau destinge tote obi
ectele. Nu peste multă ajungă la țermă 
două femei, ună copilă și ună bărbată. 
Cestă din urmă purta uniforma simplă 

de generală. Pe ospețl ’i primi Ber
trand îndreptându-i spre Marciano. Una 
dintre femei ședea cu băiatulă în birjă, 
er ceialalțl îșl tăceau drumulă călări.

Aprope de cătunulă Prochio, Napo- 
lenă se dete josă de pe roibulă său și o- 
cupâ ună locă în trăsură. In scurtă 
vreme împăratulă exilată părăsesce birja 
și erășl, încălecândă, dă pinteni roibului 
pănă la coliba din apropiare, de unde 
ajungendă mai de grabă, întimpinâ os- 
peții. Când sosi dorita femeă, Napole
onă arăta cu mâna spre colibă c|icen.dă: 
„Femeă, etă palatulă meu44. Era iubita 
lui contesă Walewska, care pășindă în 
colibă cu băiatulă său, n’a eșită pănă în 
minutulă plecărei. Singură băiatulă eși 
de câteva ori de se juca în jurulă co
libei.

In 3 Septemvre sera cătră 9 ore os- 
peții îmbarcară pe o nae. Napoleonă ’i 
petrecu pănă la țermă, de unde întorcân- 
du-se repede, călări pănă la colibă. La 
reîntorcerea sa adjutantulă află pe îm
păratulă răcjimată cu capulă de ună trun- 
chiu și cufundată în gânduri.

Napoleonă și contesa Walewska nu 
s’au mai vădută de atunci nicl-odată. 
Vestea acestei secrete întâlniri abia că
tră finea lunei Septemvre s’a lățită în 
Frienze. Publiculă credea, că Maria 
Luisa șl-a cercetată bărbatulă. Singură | 

mandatarulă englesă Sir Neill Campbell 
nu s’a înșelată în credința, că femeiajdin 
vorbă n’a fostă soția lui Napoleon.

Se mai vorbia, că și principesa 
Rohau, una dintre damele de curte, încă 
ar fi umblat în Elba. Privitoră la acesta 
se dicea, că principesa ar fi mersă în 
insula exilatului cu două luni înainte, și 
că sosirea ei acolo ar fi produsă mare 
sensațiă, credându-se pretutindenea, că 
ea este vre-ună membru din familia 
Bourbou. Ea dicea, că a venită la Malta 
și că stă bine cu guvernatorulă englesă 
de acolo, la care a petrecută două luni. 
In scurtă vreme a mersă la Porto-Ferrai, 
după cum dicea densa, să-lă iee pe Na
poleon ca nașă la botezulă fiului ei.

M. G. Livi scriindă despre acesta 
nu află alte date privitore la principesa 
Rohau. Amintesce numai, că ea ar fi 
umblată în Livorno pentru ca să urmă- 
rescă cu atențiune mișcarea agențiloră 
bourboniștl.

Se pare însă lucru streină de totă, 
cum de Napoleonă nicl-odată n’a cre- 
dută, că soția sa ’i este necredinciosă: 
din contră, elă adeseori în epistolele sale 
o numea „virtute întrupată44. Despre 
relațiile ei cu Neipperg n’a luată de 
locă scire. Maria Luisa nu-șl frământa 
mintea cu nenorocitulă împărată. Altfelă 
simția Iosefine, cea dintâiu soțiă a împă
ratului, care audindă de exiliulă său în 
insula Elba, a esclamată: „Napoleon e 
nenorocită, și eu nu potă fi cu elă.44

(E.-s.) T. H. Popii.
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Edictu de licitațiune.
Pe basa conclusului ddto 29 Septemvrie 1888 aid comitetului 

permanentă concursualu, în 22 Octomvrie 1888 și dilele următore — 
până ce se va sferși licitațiunea — în fiesce-care fii dela 8—11 6re 
ante ame4ă și dela 2—4y2 6re după ame4a, se va vinde prin in- 
tervențiunea d-lui notară publică reg. Iosef Maager în calea licita- 
țiunei publice, în Brașovu, piața mare, în localitatea de prăvălia a 
firmei falite Kovâsznai & Keresztesy de sub Nr. 89, magazinulă de 
mărfuri aparținetoră massei concursuale a numitei firme și conține- 
toră : stofe de vestminte femeiesc! și bărbătesc!, postavuri, covbre, 
articlii pentru căptușită, panclici, spițuri, precum și diferite măr
furi de manufactură și modă.

Acestă magazină de mărfuri a costată conform inventariului 
concursuală suma de 46,507 floreni 23 cr. și s’au prețuită cu 24,791 
florenî 03 cr.

Licitațiunea se va efeptui în acelă modă, că mărfurile se voră 
împărți după numerii curenț! a inventariului în grupe pănă la pre
țului estimărei inventariului de 200 fi. și se voră esclama în atari 
grupe și în acestă preță, er celuia, care va oferă mai multă pentru 
ele, fi se voră estrada pe lângă imediata plătire a prețului de cum
părare.

îndată după licitarea magasinului de mărfuri, se va licita ,mo- 
biliariulă prăvăliei în prețulă estimărei de 551 fi. 55 cr., er după 
acesta mobiliarulu din locuința falițiloră, acestă din urmă în pre
țulă totală ală inventariului de 755 fi. 40 cr. în locuința falițiloră 
și după singuraticele posturi ale inventariului, ven4endu-se plus-ofe- 
rentelui.

Aducendu-se acestea la cunoscința publică, se învită p. t. dori
torii de a cumpăra a participa în numără câtă mai mare la acestă 
licitațiune.

Inventariulă massei concursuale se pote privi în decursulă ore- 
loră oficiose, atâtă la comisariulă concursuală D-lu jude la tribu- 
nalulă regescă din Brașovă, Alesandru Onaciu, (localitatea tribuna
lului), câtă și în cancelaria subscrisului curatore ală massei concur
suale.

Brașovă, în 2 Octomvrie 1888.
Simeoml Damiaml,

169 curatore ală massei concursuale Kovâsznai & Keresztesy.

„ ALBINA “ instituții de credit!! și de economii în Sibiîu.

A opta tragere la sorți publica
a scrisuriloră fonciare de 6% ale Institutului de creditu și de economii 
„Albina11 a urmată în I Octomvrie 1888 în presența Domnului notară 
reg. publică Dn. Găbor Zagoni și a doi membrii ai comitetului de 
supraveghiare ală institutului. S’au trasă, în valărea totală de fl. 
55.600 următorii numeri:

â fl. 100: Nr. 18, 30, 50, 64, 91, lf2, 117, 170,200,227,273, 
304. 318, 339, 357, 360, 378,381,413,458,469, 
481, 504, 522, 528. 539, 579, 597, 616, 624, 641, 
723, 726, 740, 742, 831, 832, 838, 848, 851, 854, 
862, 869, 880, 883, 885, 896, 930, 932, 987, 
1000, 1017, 1019, 1020, 1033, 1036, 1050, 1071, 
1147, 1162, 1167.

ă fl. 500: Nr. 7, 12, 18, 46, 62, 79, 88, 98, 114', 121, 133, 
191, 194, 237, 250, 252, 265,290,335,358,359, 
368, 378, 398, 435, 452, 456, 479, 495, 515, 529.

ă fl. 1000: Nr. 1, 52, 92, 93, 105, 131, 153, 155, 181,225,248, 
253, 263, 308, 325, 345, 349,376,391,396,409, 
416, 451, 477, 507, 511, 548,595,608,624,648, 
666, 693, 719.

Cu începere dela I Aprilie 1889 aceste scrisuri fonciare se răs
cumpără la cassa institutului în Sibiiu, la Filiala sa în Brașovu și la „Banca 
comercială ungară pestană41 în întrega valbre nominală împreună cu 
interesele curente; aceleași să răscumpără și mai ’nainte ori-când 
prin escomptare, seu se potă schimba cu alte scrisuri fonciare după 
cursulă (țilei-

Cu I Aprilie 1889 încetă interesele loră mai departe și cuponii 
de interese scă4etor! mai târcjiu, decă la presentarea scrisuriloră 
fonciare lipsescă, se subtragă din suma acestuia.

Din scrisurile fonciare eșite la sorț! la tragerile de mai ’nainte 
nu s’au presentată încă pentru răscumpărare următorele:

ă fl. 100: Nr. 128, 283, 286, 317, 379, 427,544,548,657,661, 
666, 672, 711, 714, 771, 781, 803, 814, 1054.

â fl. 1000: Nr. 111, 307.
Sibiiu, în 1 Octomvrie 1888. Direcțiunea.

Nr. 30—1888. 
scol.

£5 
O

d0■■EtSI
Pentru ocuparea postului de ală 2-lea învățătoră la scola con

fesională gr. cat. din Ilva-mică, prin acesta se escrie concursă pănă 
în 20 Octomvrie st. n. a. c. pre lângă salariu anuală de 180 fl. v. a.

Doritorii de a ocupa acestă postă au de a-și înainta suplicele 
loră instruite cu documentele prescrise de legea scolastică pănă la 
terminulă prefiptă, la presidiulă senatului scolastică gr. cat. locală.

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

Președintele: Notariala •.
ZfcTicolanx O-ecrg'ița, ZDazxiiazx-â. □STeclxiti

parochti. 165,3—2 învățătorii.

Nru. 10,153—1888. 28 M. 3—

PUBLICAȚIUNE.
Comuna orășenescă Brașovă, în Tran

silvania, intenționezi ca pe temeiulă pla- 
nuriloră economice forestierale definitivi 
statorite și așternute spre aprobare înal
tului ministeriu r. ung. de agricultură, 
industrii și comerciu, să vendă pe cale 
de oferte și per bușteană venitulă mate
rialului anuali ală lemneloră de fagi, de 
molivi și de stejariu aflători pe terito
riulă orășenescă cu uni etată anuală de 
8735 metri lemne curată pentru lucrată 
și 20,865 metri lemne pentru arsă, blane 
etc., mai departe venituli materialului 
anuală ală lemneloră de fagă, de molivi 
și bradă cu uni etată anuală de 1690 
metri de lemne curată pentru lucrată și 
4550 metri de lemne pentru blane etc., 
de pe teritoriul^ 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 în 15 Noemvrie a. c. înainte 
de prăndîl 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 fi 
suntă cunoscute condițiunile de oferte și 
acele contractuale și că se supune loră.

Ofertulă are să conțină mai departe 
ună vadiu de 10% 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 prâncjă la 5 
ore de primariulă orașului Brașovă.

Brașovă, în 27 Septemvrie 1888.

Masistratuln orășenescă.
A VIStT!

Prin care aducu la cunoscința onoratului publicu, că ’mî-am 
sortatu depositulu meu de stofe în magazinulu de haine bărbătesc! 
Strada Vămii Nr. 11 completă Și de nou și mă recomandă pentru con
fecționarea tuturoră specieloră de haine bărbătesc! cu prețurile cele 
mai eftine. La casă de trebuință confecționeză pantaloni în timpă 
de 8 6re, pantaloni și giletcă în 12 ore; ună rendu întregă de haine 
în 24 de 6re.

Pentru comande numerbse se rbgă
Cu distinsă stimă

168,3—2 A. Schwarze.
Strada Vămii Nr. 11.

PUBLICAȚIUNE.
Subscrisulă curatoră aduce la cunoscință publică, că în cțiu.a. 

de 17 Octomvre 1888 și (piele 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 ȘÎ mobiliarele de 
prăvăliă ale lui Iosifu Toth, aparținătbre massei concursuale. Ven- 
cjarea se va face pe lângă intervenirea notarului publică reg. și în 
grămecp de câte 200 florini.

Brașovu, 4 Octomvre 1888.
Din însărcinarea comitetului creditoriloră.

167,3-2
Z-i'o.d-o^icTj. narmath. 

advocată și curatoru.

Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
care lucră escelentu în contra tuturoră boleloru de stomachu.

bcbutzmarke.

Neîntrecute pentru lipsa de apetitu, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosti greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachu, acrelă, formarea de petră și năsipH, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capă. (dăcă provine 
dela stomachă), cârcei la stomachii, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și de haemorhoide. — Prețulă unei sticle dlnpreună cu pres- 
crlereade întrebuințare 40 cr.j sticla îndoită de mare 70 cr. 

Espediția centrală prin farmacistul!!
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachii Mariazeller nu suntă ună. remediu secreții. 
Părțile conțin etore suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
“Verita/bile se află, mai în. tăte farmaciile.

Avertismentu! Picăturile de stomachii Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca seinnu, că snntu veritabile, servesce învfilitdrea roșiă provădută cu 
marca de protecțiune de mai snsă, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue să fie arătatii, că acesta s’a tipăritii 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier. . N

Veritabile se află: Brașovă, farmacia Franz KeWemen, farmacia la „Biserica Albă11; 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia F. Idcelius’ W-we; farm. K. L. Schuster. 
farmacia Heinrich G. Obert; farmacia Ed. Kugler la „Higiea11.

Băile Tușnadă: farmacia Alex. Doibay. Cobnlmâ: farm. Ed. Melos, farmacia E. 
Wolff, Feldidră’: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașă: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann. Sz. Szt. Gylirgy: farm. Val. Beteg, i'urmBarabâs Fer. 13,52—30

Sosirea $i Blocarea Moft ti posteM în Brapow.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovă la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenuliî mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenuliî accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța.
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amecjl.

II. Sosirea trenurilor!!:
I. Dela Pesta la Brașovu:

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

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amecțl.
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulti manda
tului poștalii și numerii de pe fășia sub care au primitii diarulu nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


