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Birourile de anunclurf:

BrașovQj piața mare Nr. 22.
Inserate mai primescuîn Viena 
Rudolf ti Mosse, Haasenstcin& VoglAr 
(Otto Maas)t Heinrich Schălek, Alois 
Herndl, M.Dukes, A, Gppelik,J- Dan
neberg; în Budapesta: â. V. Gold- 
berger, Anton Mesei, Eckstein Bernai; 
în Frankfurt: G. L.Daube;în Ham

burg: -4. Steiner.
Prefulu inserțiuniloru; o seria 
garmondu pe o colonâ 6 cr. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Reclame pe pagina III-a o 
seria 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

„Gazota“ oso î n fiocara c|i. 
Abonamente pentru Ausir:- iigaria 
Pe unu anii Î2 ., po s6so Iun 

6 fl., Pe trei luni 3 fl.
Pentru România si străinătate: 

Po unu anu 40 franci, po seas 
lunî 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumăra la tâto oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Abonamentulii pentru Brasovu: 

la administrațiune. piața'mare 
Nr. 22, etagiulu I.: po unu anu 
10 fl., pe ș6se luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusulil în 
casă: Pe unu anu 12 fl. pe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu csemplaru 5 cr, v. a. s6u 

15 bani.
AflAflu abonamentele efitu și 
insorțiunile sun tu a se plăti 

înainte.

Brașovt, Joi 21 Septemvre (3 Octomvre) 1889.

nSTon abonamente.
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu 1 Octomvre ISSf> stilu vechiu 
s’a deschisă nou aboiii&mcntu Ia care în- 
vitămu pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

abonamentului:
Pentru Anstro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe ș6se luni 6 fl., pe unii anii 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unii 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anii 2 fl. pe 
șăse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe anii 8 
franci., pe șese luni 4 franci.

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

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

Administraținnea „Gazetei Transilvaniei".
AusMnpria și polfflca ei interiori ”

III
Din conclusiunile articulului 

f<5iei germane „Allgemeine Ztg“., 
despre care am vorbită în nume- 
rii premergători, resultă înainte 
de tote, că Germanii austriac! ar 
fi tractați cu dușmăniă de cătră 
guvernulu Taaffe și că de aceea 
s’ar pute forma și în sînulu loră 
o irridentă, care ar fi mai peri- 
culosă pentru monarchiă ca or! și 
care alta.

Acum cui se-i crecfl mai ân- 
tâiu, Germaniloru, cari se plângă 
de slavisare, ori Cehiloru, cari se 
plângă de germanisare?

Judecândă după starea reală 
a lucruriloră în Austria și după 
mersulă desvoltării interiore de 
fiece an! încoce, de cănd este la 
cârmă contele Taaffe, trebue să 
fiicemă, că și unii și alții esage- 
reză, der decă în vr’o privință este 
fundată temerea de desnaționali- 
sare, atunci nu Germanii, cari au 
fostă în tdte timpurile cei mai fa- 
vorisați de sorte, cei mai multă 

cruțați, ci naționalitățile slave din 
Austria au causă de a nutri acestă 
temere.

Dovadă este însuși resultatulă 
regimului de fiece anî alu conte
lui Taaffe, care cu tdte silințele 
ce și le-a dată de a împăca pe 
Cehi, realisândă principiulă egalei 
îndreptățiri naționale pe temeiulă 
constituției austriace, n’a putută 
se-i mulțămescă din causă că a 
ținută totdeuna prea multă contă 
de Germani și de dorințele loră.

Causa ade erată a nemulțu- 
mirei partidei germane din Aus
tria nu este pericululă de desna- 
ționalisare, care n’a esistată și nu 
esistă nici afil pentru ea, ci este 
temerea, că elementulă germană 
va fi silită cu timpulă a împărți 
influința și puterea s’a în stată 
cu naționalitățile slave și a re
nunța pentru totdeuna la supre
mația lui.

Nu mai este der în realitate 
cestiunea egalei îndreptățiri na
ționale, care preocupă pe națio
naliștii germani, căci acesta egală 
îndreptățire nimeni nu cuteză a li-o 
denega, ci este cestiunea de pu
tere națională, care-i face să fiă 
nemulțumiți cu regimulă actuală.

Cine se domnescă în Austria? 
Acesta cestiune este afil cu atâtă 
mai multă la ordinea fiilei, cu 
câtă esemplulă celă reu, pe careTu 
dau Ungurii, întăresce pe Ger
mani în credința, că și în Aus
tria numai ună singură elementă 
pdte fi „purtătorulu ideei de 
stată “.

Și fiind-că Cehii vedă la ce 
țintescu contrarii loru naționali, 
voră și ei la rendulă loră se-’șl 
asigure ună cercă de putere și de 
influință națională de sine stătă- 
toră în monarchiă, ca garanțiă 
pentru des voltarea viitdrela națio
nalității loră și de aceea pretindă 
recunoscerea dreptului publică ală 
Boemiei și încoronarea.

In asemeni împrejurări nu este 
nicidecum lucru ușoră pentru gu- 

vernulă Taaffe de a ține cumpăna 
egalei îndreptățiri și de a înainta 
pe drumulă de mijlocu, căci, pre
cum dovedescă faptele, elă aci 
întră în conflictă cu unii, aci cu alții.

Politicuiă germană dela „Allg. 
Ztg.“ mai impută guvernului aus
triacă, că desconsideră pe Italienii 
din Austria de sudă și pe Rutenii 
din Galiția.

Câtă pentru Italieni nu li s’a 
întâmplată nici o nedreptățire, căci 
ei fiindă în marș minoritate nu 
potă pretinde a predomina pe Slavii 
din acele părți și nimeni nu s’a 
atinsă de egala loră îndreptățire 
garantată de legile austriace.

Nu totă aceeași se pâte fiice 
despre tractarea Ruteniloră din 
Galiția. Aceștia în adevără suntă 
afil asupriți de nobilimea polonă 
și contele Taaffe trebue se tacă, 
pentru că Polonii facă acfl parte 
din guvernă.

Der, întrebămă, 6re le-a mersă 
mai bine Ruteniloră sub guver- 
nulă suprematistă germană de 
mai înainte, sub Auersperg și cei
lalți centraliștl? Ore nu tocmai 
Germanii au fostă aceia, cari au 
dată mai întâiu mâna cu nobi
limea polonă spre a’șl asigura su
premația loră în stată?

Ajungendă partida germană 
erăși la putere e der puțină spe
ranță, că sortea Ruteniloră se va 
îmbunătăți, der continuându-se po
litica inaugurată de cabinetulă 
Taaffe e speranță, că cu timpulă 
li se va face și loru dreptate, de- 
orece acesta politică tinde a rea- 
lisa în întregă imperiulă egala în
dreptățire națională, și nu se ba
seză pe preponderanța unei sin
gure rasse.

Face rău guvernulă Taaffe că 
nu intervine în favbrea Ruteniloră, 
der pote că îi suntă deocamdată 
mânile legate, din causa raportu- 
riloră încâlcite din întrulă monar
chies

Ună mare pecatu însă are fără 
îndoielă contele Taaffe, care îi în- 

greuneză forte multă problema 
ce șl-a pus’o, și acesta este, că 
nu se pote emancipa câtă de câtă 
de sub influința aristocrației, îm
prejurare care a născută mari ne- 
mulțămirl nu numai în Galiția ci 
și în Boemia.

De aceea în dilema, în care 
a întrată nu-i rămâne alta cabi
netului Taaffe, decă vrea să-și rea- 
liseze programa, decâtă ca în vii- 
toră se se razime mai multă pe 
popbre, ca pe nobilimea loră și se 
stăruiască în totă sinceritatea a 
face dreptate în măsură egala tu- 
turoră naționalitățiloră, fără de 
nici o părtinire.

Numai ună regimă de strictă 
dreptate și nepărtinire pbte salva 
interesele de vieța ale acestei mo- 
narchii poliglote și ca să se sta- 
bilescă acesta pentru durată, e 
de lipsă a renunța odată pentru 
totdeuna la idea de a guverna 
numai cu ajutorulă unui singură 
elementă, fiă și relativă celă mai 
numărosă și înaintată.

Rușii la Dunărea de joșii.
Sub titlulă acesta publică „Nemzet66 

și „Naplo66 următorea împărtășire:
„Neobservată și în totă trecerea lucră 

mâna Rusiei la Dunărea de joșii, dela 
Odessa pănă la Schella Kladova. Pănă 
acum s’au instalată în 28 de porturi am- 
ploiațl de navigațiune. Pontonele aflătore 
acolo suntă astfelă construite, ca cu a- 
jutorulă loră, să se potă face poduri 
peste Dunăre în timpulă celă mai scurtă 
și la ori și ce punctă. Corăbiile rusescl 
se întrebuințeză deocamdată pentru trans
portarea personeloră și a mărfuriloră, 
așa vaporulă „Olga66, „Sokol“, „Bulgaria6' 
și „Russ66. Se află însă și o corabie de 
răsboiu cu nouă borduri, armată cu două 
tunuri. Oficerii ruși observă cea mai mare 
reservă, se rețină dela ori și ce esprimărl 
politice și în comunicările loră reciproce 
se folosescă de-o scriere secretă. Pănă 
la finea lui Septemvre voră apăre la 
Dunărea de josă, încă două corăbii de

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.“

O mai mare accentuare 
a cultivărei caracterului morală la școlar!.

Motto: Este încântătorii, a’țl în
chipui că natura omeuescă 
se desvoltă din ce în ce 
mai bine prin educațiune 
și că pe acesta o poți aduce 
la o formă potrivită pentru 
omonime. In educațiune 
zace taina cea mare a de- 
săverșirei naturei ome - 
nescl — Kant.

Una dintre cele mai însemnate plân
geri în contra șcălei este: „că ea a de
venită astăcjl ună institutu pre de totului 
totă instruitoră66. Parola însemnațiloră 
representanțl ai pressei este, „că șcdla 
să facă mai multă pentru educațiuue, 
pentru cultivarea inimei și a caracteru
lui. “ Va să clică mai puțină știință, der 
mai multă edueațhine! Representanții șco- 
lei și ai intereseloru ei nu trebue să 
considere ca o ușurință o astfelă de pre- 
tensiune de valore, nu căci acestă afa
cere este de totă însemnată, încâtă fiă- 
care învățătoră este îndatorată a se esa- 
mina pe sine și a se întreba, îndată ce 
are eânoscință de acestă pretensiune, că 

ore în totdeuna a întrebuințată tote mijlo- 
zcele ce ducă la „educațiune61, și că în orl-ce 
timpă, precum a fostă instructorii, a fostă 
tot-odată și educatorii ?

Pretensiunea acesta de mai susă 
es:e o urmare a deseloră plângeri în 
contra desfreului și a sălbătăcimei, ce 
se observă la tinerimea de adl. Causa 
principală a desfreului și a sălbătăcimei, 
care se lățesce în diua de adl atâtă de 
înspăimântătorii între tinerime, înzadară 
o va căuta cineva în școlă, sperândă a-o 
afla aci, căci ea zace în modă neîndoisă 
în familiă. Amețela și lăcomia de plă
ceri a generațiunei de astădl a avută 
dreptă urmare, că vieța familiiloră s’a 
destrămată, ceea ce esercită asupra ti- 
nerimei o influință nefavorabilă. Pe lângă 
tdte că biserica n’a negligeată niciodată 
a deștepta pe toți din amorțelă și a le 
arăta marginea prăpastiei, totuși șcdla 
are ocasiunea cea mai bună de a în
drepta lucrurile în ogașa cea adevărată 
și în deosebi învățătorii trebue să esa- 
mineze tdte mijlocele, ce le stau la dis- 
posițiune pentru ajungerea scopului edu
cativă ală tinerimei.

E neîndoiosă, cumcă scopulii ultimii 
alii educațiunei este întemeierea caracterului 
moralii.

Sub caracteră se înțelege direcțiu
nea constantă a întregei nisuințe perso
nale. Fiindcă însă nisuința pote fi mo
rală seu imorală, așa și caracterulă este 
morală seu imorală. Caracterulă imo
rală este plină de egoismă și condusă 
de egoismă. „Ună talentă se pote nasce 
și în singurătate, der ună caracteră 
numai în vertejulă lumii11, a disu ună 
ore-care poetă. Din aceste cuvinte re
sultă că numai vieța cu luptele și vifo
rele sale este adevărata școlă a caracte
rului. Cultivarea caracterulni nu cade 
deci în timpulă aniloru de studiu. Cu 
tdte acestea școla are mijloce ca să pro
moveze cultivarea caracterului. Nu-i 
lucru indiferentă, că șcdla se închină 
principiului automaticiei școlarului seu 
mecanismului, că în școlă domneșce v«- 
seliă seu indiferință, ori amărăciune și 
răutate, seu că învățătorulă pune întot- 
deuna și pretutindinea celă mai mare 
pondă asupra simțăminteloră morale, seu 
că se îndestulesce cu resultatulă.

Fiindcă caracterulă se manifesteză 
prin nisuință, așa elă se baseză pe cul
tivarea voinței. Voința la timpulă ei însă 
este nu numai de cunoscință condusă, 
ci mai vertosă de simțăminte. Cultivarea 
caracterului se baseză deci și pe culti
varea inimei. Cultivarea inimei și a vo- 
inții trebue să mergă mână’n mână, decă 
e vorba să se formeze ună caracteră bună. 
Diestenveg nu numai că numesce inima: 
isvorulă simțăminteloră, ci o numesce și 
rădăcina lucrăriloră raționale și tunda- 
mentulă energiei și a caracterului.

a) Cultivarea inimei.
Cultivarea inimei se baseză pe cul

tivarea simțăminteloră. Afară de simță
mintele simțuale mai dinstingemă simță
mintele religiose-morale, simpatice, estetice 
și intelectuale.

1) Cultivarea semțeminteloru religiose 
morale. „Religiosulu avendă credință tare 
în o ființă prea bună, prea înțeleptă și 
prea puternică în acesta ’și află stempă- 
rarea dorinței sale, îndestulirea consci- 
inței sale morale și deslegarea tuturoră 
enigmeloră. In evangelia nefalsificată a 
lui Isusă zace maiestatea, pacea și cură- 
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.fAsboiu ruse. Aceste corăbii voră comu
nica deocameată pănă la Belgrade A- 
genții ruși urmărescă cu cea mai viuă 
atențiune lucrările dela Porta de fieri! 
și despre aceste trimeti! raportă. în scrise 
cu scrisorea lorii secretă.

0 convorbire cu regele Milan ii.
Dumineca trecută editorulă diarului 

„Karlsbader Zeitung“ a fostă primită în 
audiență mai lungă de cătră regele Mi- 
lană în Karlsbad. Milanu i-a 4ish între 
altele: „AdI după amedl va sosi mama 
regelui Alexandru in Belgradă în contra 
voinței regenței și in contra voinței mele. 
Ea va sâmți încă ac}I urmările acestui 
pasă. Decă ar fi primită propunerile 
mele și ale regenței, i s’ar fi făcută adl 
la primire tote onorurile. Regele Alec- 
sandru ar fi primit’o însuși și ar fi învi- 
tat’o la sine. Dedre-ee însă „mamau n’a 
primită propunerile nostre, ea nici nu 
va vede adl pe rege și pote că nu'la va 
vede, de loca. Eu și regenții n’aveamă 
nimică în contră decă „marna" venea 
pe ană de 2 — 3 ori câte trei pănă la 
patru săptămâni la Belgradă și ar fi lo
cuită la regele; der eu și regenții nu 
putemă concede, ca tînărulă rege să fiă 
cu totulă pusă sub influința și crescerea 
ei; deârece eu ca tată nu stau în Bel
gradă lângă fiulă meu, nu e iertata nici— 
mamei se rămână acolo. Regina este r,am- 
bițiosă^ ea este o „personalitate politică^ și 
nisuesce a câștiga influință politică. Eu 
însă voiu sci să paraliseză orl-ce influ
ință a ei asupra tînărului rege și mă în- 
credă în regenți, cu care amă stabilită 
planulă, cum să se eres că tînărulă rege. 
Pote poimâne voiu părăsi Karlsbadulă, 
der nu voiu merge la Belgradă, ci în 
Elveția și apoi la Parisă.“

Alegerile supleinentare în Francia.

In 6 Oct. st. n. se voră face alegerile 
suplementare în Francia pentru camera 
deputațiloră. Tote partidele se pregă- 
tescă deja pentru diua acesta decisivă, 
în care chiar Boulanger, după cum ne 
încredințeză corespondentulă din Lon
dra'ală diarului „Gaulois/ pune mari 
speranțe, pentru că elă așteptă alegerea 
a 60 de „boulangiștl adevărațl.“ Șansele 
oposițiunei antirepublicane în dilele din 
urmă s’au îmbunătățită, pentru că Bou
langer și contele de Parisă, s’au unită 
ca să-’și recomande partisanii loră, să 
imiteze esemplulă republicaniloră, și 
peste totă să voteze pentru acei candi
dați ai oposițiunei, cari în primele ale
geri au obținută cele mai multe voturi. 
Insă nu toți candidații voră să se su
pună instrucțiunei, care a fostă adusă la 
Paris de Laguerre și Bocher. Suntă și 
astfelă de roialiștl, cari nu voiescă să 
scie nimică de Boulanger. In acesta 
intențiune a loră suntă roialiștii spriji
niți de organele loră publicistice dintre 
cele mai însemnate: „Le petit Moniteur," 
„Gazette de France11 și ,,Monde“ reco

mandă aprope unanimă partisaniloră 
loră, să se desfacă de Boulangismă și 
să se înțelegă" cu republicanii moderați.

SCIRILE pILKL
Răscumpărarea regaliiloru. In Buda

pesta au sosită multe deputațiunl ale 
orașeloră și comunelor rurale spre a se 
plânge la ministrulă de finance asupra 
nedreptățiriloră și nelegalitățiloră ce se 
comită la răscumpărarea regaliiloră. In
tre aceste deputațiunl se află și guver
namentali și oposiționall. In afaceri de 
bani toți suntă una. Se elice, că din 
causa neobservării normeloră legale la 
răscumpărare se voră nasce multe pro
cese. Se vede tendința de a păgubi pe 
unele persone, pe când față cu alte per- 
sone — mai alesă față cu domnii cei 
mari — se procede forte culantă. Ora
șele și comunele rurale suntă tractate 
cu aceeași necruțare.

* * *

2) vedl: Dittos, Psichologia.

Licența pentru vendarea1 de beuturi 
spirtuose s’a putută cere, precum scimă 
numai pănă la 1 Octomvre a. c. Magis- 
tratulă orașului Pesta a făcută acum o 
representațiă motivată ministrului de 
finanțe, cu scopă ca să se prelungescă 
terminală pentru cererea ' licenței de 
vândare.

* * *
Maghiarisarea numelorti de botezu. 

Ministrulă de interne ungurescă a ordo
nată, ca în tote conscripțiunile oficiale 
numele de boteză „pe câtă numai să 
pdte“ se fiă scrise în limba maghiară. 
Ministrulă să află acuma în mare încur
cătură dedre-ce s’a dovedită că acesta 
este forte 'greu cu putință. Cum o să 
traducă unguresce numele de boteză 
sârbescl ca: „Dobrimir,“ „Qedomir,“ „Bla- 
goie,u „Avacum,“ „Zvonimir,“ „Svetco“ 
ș. a. Acesta e și mai greu decâtă a se 
traduce „Josimă,“ „Griga‘c ș. a. Scimă 
câtă confusiă și câtă rău s’a produsă în 
comitatulă Dobâcei cu acestă nenorocită 
schimosire a numeloră. Și totuși pe șo- 
viniștl nimică nu-i pote scote din ale 
loră. Der tote mergă numai pănă la o 
vreme! ** *

Sentințe condiționate. Ună diară ju
ridică spune, că ministrulă de justițiă 
intenționeză să introducă în cause pe
nale sentințe condiționate. Instituția sen- 
tințeloră condiționate este de origine 
engleză. Ea consistă în dreptulă jude- 
cătoriloră ca, la casă, când acusatulă 
n’a fostă pedepsită mai înainte, când ti- 
nerețele, caracterulă de mai înainte și 
totă trecutulă lui n’ar motiva aplicarea 
legii, să se abstea dela măsurarea pe
depsei, când maximulă pedepsei este o 
închisore de doi ani. In cașurile aces
tea, pe lângă cauțiune, acusatulă e lă
sată pe picioră liberă ună timpă anu
mită, și numai, dâcă în restimpulă acesta 

de probă nu arată îndreptare, ori decă 
comite chiar altă delictă, numai atunci 
aducă judecătoriile sentință de pedepsă. 

. Mulțl acusațl, cari, d. e., au furată îm
pinși de miseriă, prin asta scapă de pe
depsă și esperiența a dovedită", că ast
felă de indivizi, în cele mai multe ca
șuri, nu mai ajungă înaintea judecători - 
loră pentru nouă delicte. In Belgia, la 
pedepse mai mici ca șese luni, decă a- 
cusatulă n’a fostă pedepsită mai înainte 
pentru crime ori delicte, judele pote 
suspinde pe ună timpă anumită aplica
rea pedepsei, la care fu condamnată a- 
cusatulu. Decă în decursulă timpului 
acestuia, care nu pote trece peste cinci 
ani, acusatulă nu va fi condamnată pen
tru o nouă crimă ori delictă, sentința îșl 
pierde orl-ce putere, astfelă încâtă res- 
pectivulă se consideră ca și când ar fi 
avută o vieță cu totulă nepătată. In 
casă contrară delictulă vechiu și celă 
nou se judecă colectivă. — In timpulă 
din urmă s’au ivită voci, din cari se 
pote deduce că și în Austria și în Ger
mania se va introduce instituția asta.

** *
Țigări rele și tutunft reu. „Westun- 

garischer Grenzboteu scrie : „Ferice de 
omenii aceia, cari nu suntă fumători...! 
Sperămă, că îi va succede guvernului 
nostru, ca s6 stârpescă în scurtă vreme 
nemulă fumătoriloră. Acesta n’ar fi o 
minune. Căci acela, care va privi bu- 
ruiena puturosă, ce se vinde sub numele 
de „țigări,“ mai cu seină însă pe aceea, 
pe care o fumeză omulă săracă, omulă 
muncitoră, precum și acela, care va 
privi gunoiulă și prafulă, ce’lă numimă 
„tabacă“ și’lă cumpărămă scumpă, se 
va convinge, că tutunulă, nu numai că 
nu oferă nici o plăcere fumătorului, ci 
este într’ună gradă mare chiar vătămă- 
toră pentru elă. Să’șl cumpere cineva 
numai o țigară de foi cu li/2 cr., seu o 
portorică cu 3 cr., seu o cubă, britanică 
seu scie sfîntulă cum le mai chiamă, și 
va afla, că între 10 țigări, numai 2 ardu 
bine, der și acestea răspândescă ună mi- 
rosă așa de tare, încâtă specii de a- 
cestea de țigări nu le poți fuma în odaiă 
și pe lângă acesta îți mai strîcl și sto- 
machulă cu totulă. Cu tăbaculă acela 
însă pe care’lă fumeză classa muncitore 
stămă și mai rău. Decă dămă bani 
mulțl pe o astfelă de marfă, suntemă în 
dreptă să pretindemă dela stată, ca să 
ne dea celă puțină o marfă bună. In 
privința acesta însă statuia are totă așa 
de puțină conștiință, ca și celă mai vi- 
clenă jidană, care ne înșelă la cum
părareu.

Ceva despre mine seu despre indus
tria montană,

cu privire generală la România.
(Urmare și fine.)

Industria montană se baseză spe
cială pe presența mineraleloră folositdre,

pe esistența în aprQpiere a materialeloră 
de arsă și apoi - pe aceea ca să fiă apă 
curgătore c’ună scă4âmentă corăspun- 
dătoră. ‘ —

Decă suntă. acești factori de față, 
atunci se pote întreprinde o industriă, 
care va da la timpulă 'său ună resultată 
destulă de bună pentru înaintarea, ame
liorarea și asigurarea, existenței unui stată 
și a poporului său muncjtoră.

In timpii mai reoențl. vedemă mai 
în tote statele, cum se nisuesce de o parte 
regimulă însuși, er de altă parte întreprin
zătorii privați, spre a aduce la folosința 
omeniloră toți tesaurii produși și as
cunși de eterna natură în sînulă pămân
tului ; vedemă întreprinzători cari, con
vinși de împrejurările actuale și ale tre
cutului, se nisuescă a aduce industria 
montană la acelă gradă ală perfecțio
nării, la care se află d. e. agricultura, 
seu altă întreprindere națională eco
nomică.

Cu armele sciințeloră provădută, 
străbate sărmana ființă omenescă în sî
nulă pământului cei mai grei obstacoll, 
riscându-’șl vieța numai ca să asigureze 
venitulă țării, ca să dea omenirei obiec
tele cele mai absolută necesare în vieța 
sa, și apoi ca să aibă muncitorii o ocu- 
pațiune stabilă spre susținerea vieții 
loră misere.

Bărbații de stată cari dorescă exis- 
tința și prosperarea sigură a poporului, 
a țării loră, s’au nisuită și se nisuescă, 
ca tăte ramurile de industriă să se des- 
volte și întreprinZă după regulele cele 
mai bune ale economiei naționale; ei, și 
însuși regentulă statului loră, numai a- 
tuncl îșl îndreptă privirile spre ocupa
rea teritoriiloră din esternulă țării, decă 
au cucerită prin întreprinderi economice- 
industriale toți tesaurii, cari se află as
cunși în interiorulă țării proprie.

Din cele de pănă acum Zis© putemă 
conchide, că monticultura e o parte 
forte însemnată a industriei, eră acesta 
împreunată cu metalurgia, pote să dea 
unui stată ună avântă forte frapantă.

O mină lucră veritabilă, decă va- 
lorea materialeloră esploatate, separate 
și prelucrate pe calea metalurgică, e 
mai mare, decâtă spesele întrebuințate 
la aceste manipulațiunl. — Acesta e re
gula principală a monticulturei, care, 
decă o luămă în considerare seriosă, ne 
va duce la realisarea deplină a scopului 
nostru. Neluându-se însă acesta în con- 
siderațiune, vomă băga într’o mină ca
pitaluri colosale, voră săraci țâra seu 
întreprinzătorii privați vomă ajunge la 
sapă de lemnă. Cașuri de aceste nu a- 
vemă forte puține în realitate!

Avândă deci în sînulă pământului 
astfelă de bunuri, cari le numimă mine
rale demne de esploatată, trebue să ne 
îngrijimă de separarea loră, de topirea, 
de prelucrarea loră în forme recerute 
pentru acoperirea necesitățiloră nostre.

ția judecății morale. Conținutulă ei este 
aceea ce este pururea adevărată, bună 
și sântă, scopulă ei luminarea, nobilitarea 
și fericirea omenilor. Prin înfățișerile vieții 
naturale și omenescl acesta evangheliă 
ne face să recunoscemă revelațiunile unei 
ființe pre înțelepte, pre bune și pre pu
ternice, ne face să cunoscemă pe acelă 
Dumnedeu spirituală, care este mai pe 
susă de timpă și spațiu, dela care ’șl au 
esistență tote lucrurile din lume, în a 
cărui mână suntă viii și morții. Acestă 
Dumnedeu este totodată modelulă celă 
mai înaltă morală pentru totă voința și 
lucrarea omenescă; sub acestă Dumne
zeire trinitară omenimea să se adune în 
o familiă, în o comunitate morală cons
tatator e din frați și surori spre a-șl pro
mova fericirea și desăvârșirea loră1)- Decă 
acestă religiune ar fi propovăduită mai 
cu totdeadinsulă și urmată mai cu fide
litate, atunci ea ca ună isvoră ală vir
tuții și ală iubirii omenescl ar scăpa 
lumea de cultulă idoliloră, de credința 
deșertă, de fățăriă și răutate. Intre mij-

') vedl: Dittos, învățătura despre edu- 
cațiune.

locele cari apără de stricăciunea morală, 
precum stima de sineșl, îndemnulă de 
onore, iubirea cătră părinți, stima cătră 
omeni, bucuria și ocupațiunea, religiosi- 
tatea ocupă loculă celă dintâiu. Religio- 
sitatea este baricada cea mai tare în 
contra vocei amăgirei și a ațîțăriloră 
sensualității.

Sâmțămintele morale se referescă la 
voința și lucrarea omenăscă și se mani- 
festeză seu ca aprobare seu ca desapro- 
bare a acestora. Ele se’ndreptă după 
consciința morală a acelui ce simțesce, 
adecă după părerile sale cu privire la 
bine seu rău, la dreptate și nedreptate, 
la lucruri lăudabile și condamnabile2) Ou 
câtă este mai puternică conștiința mo
rală a unui omă, cu atâtă mai puternică 
este și sâmțămentulă său pentru drep
tate seu nedreptate, pentru moralitate și 
pentru erorile omeniloră. Compararea 
conștiinței morale a cutăruia cu lucrulă 
ce voesce să-lă facă seu să nu’lă facă 
este treba consciinței. Cultivarea sâmță- 
minteloră morale trebue să fiă atâtă pen

tru părinți câtă și pentru învățători obiec- 
tulă celei mai mari îngrijiri. Sub 
împregiurările firescl din familiă prospe- 
reză desvoltarea morală a copiiloră mai 
de sineșl; pentrucă aici învață a cu- 
nosce prin intuițiune vioie copilulă adevă
rata valore a bunurilor vieții, a sănătății, a 
puterii, a dibăciei cu privire la cultivarea 
spiritului, formându se apoi cu încetulă 
fundamentul tuturoră virtuțiloră. Cumpă- 
tulă, ordinea, diligința, cruțarea, înțelep
ciunea, dreptatea, iubirea de apropelui 
sâmțulă comună în cerculă familiei cu 
ușurință este învățată. Mai greu este însă 
în familiele acelea unde domnesce lu- 
xulă, trufia, intoleranța seu grobianitatea, 
prea mare sărăciă și lucruri prea dejosă.

Aci mai potă fi amintite încă 
unele cuvinte ale lui Dittes... vrednice 
de totă însemnătatea: „în împrejurările 
stricate ale societății de astăZl este lu
cru forte greu de a pute delătura dela 
generațiunea mai tînără tote influ- 
ințele stricăciose cu atâtă mai seriosă 
este însă problema educatorului de a-șl 
ține curate părerile sale, și a nu se lăsa 
a fi orbită prin nici o lucire înșelătore 

și celă puțină în cerculă celă mai apro
piată de vieță ală copilului a da flăcărui 
lucru și fiăcărei persone însemnătatea ce 
i-se cuvine. “

Religiunea, studiulă moralei, istoria 
și tractarea bucățiloră de cetită contri- 
buescă în forme varie a da prilejă la 
cultivarea consciinței morale. Invățăto- 
rulă firesce va face bine ca întotdeuna 
să facă atentă pe copilă la modulă cu
getării și ală intențiunei personeloră 
despre cari se trateză, întotdeuna să 
înalțe ceea ce este nobilă și amăsurată 
datorinței și să’i arate virtutea din par
tea ei cea fericitore. Nesmintită că în- 
vățătorulă trebue s& se ferdscă de prea multe 
vorbe umflate, de o aparițiune prea evla- 
viosă și de patosă jără leacă de sembure. 
Lucrulă celă mai bună este și aci acela, 
ca învățătorulă să sâmțescă elă însuși și 
încă cu căldură. In praxă atârnă lucrulă 
mai multă dela sâmțământulă morală cu
rată și pururea deșteptă ală educatoru
lui, și fără de acesta tote regulele edu
cative suntă zădarnice.

2. Cultivarea simțeminteloră simpotffyr 
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Căci forte puține corpuri mineralice cu- 
noscemă în natură, cari se' potă între
buința îndată după’ esploatarea lorii din 
mină, fără a-le supune onorii prepara- 
țiunl mechanice. Esurile de ferii , de 
plumbă, de argintă ș. a. ,nu au nici o 
valore practică în forma loră primitivă; 
aceste trebuescă separate, topite, for
mate, spre a le pute da consumațiunei.*)  
însuși cărbunii mineralic! de multe ori 
trebue spălațl, trebue curățițl de corpu
rile sterile, cu caii sunt împreunați, și 
numai după eliberarea corpuriloră near- 
divere seu sterile îi putemă întrebuința. 
Sarea comună încă recere de multe-orl 
o curățire etc.

*) VedI „Chemia și Istoria ei“ publicată 
de mine în „Buciumulă Română", Iași, 1878. 
Nr. 1.

Câștigarea, esploatarea mineraleloră 
folositore e deci ocupațiunea primitivă 
și cu acesta stă într’o legătură strînsă 
separarea, adecă preparațiunea loră me
chanics. E dreptă, că corpurile minera
lice — fiă apoi aceste esurl metalice, 
cărbuni mineralicl seu sare comună — 
se separâză după putință încă la loculă 
esploatării loră, adecă în mină; însă 
adevărata clasificare după cuprinsulă 
calitativă se pote împlini numai la o 
vedere bună, numai la suprafață și mai 
adeseori numai prin întrebuințarea unor 
mașini technice. Acâstă clasificare recere 
prin urmare ună technicismă practică, 
recere apei mijloculă, prin care putemă 
aduce la resultată — pe lângă cunos- 
cințele technologice — adevărata clasi
ficare. Acestă mijlocă e în generală 
dela natură însuși dată, e adecă — pu
terea apei.

Apa o întrebuințămă spre mânarea 
mașineloră motorie și spre spălarea mi- 
neraleloră seu spre conducerea procesului 
recerută la clasificare.

Dâcă avemă acești doi factori, adecă 
dâcă avemă minerale folositore și apoi 
mijloculă recerută la separarea loră, care 
e în forma apei, atunci putemă fi siguri 
de o rațională esistență a industriei mon
tane. Materialele câștigate și separate 
voră ave o valore destulă de bună spre 
a resulta o monticultură veritabilă.

Insă decă câștigatele și separatele 
producturl nu potă ave nici o întrebuin
țare practică în starea loră brută, decă 
aceste materiale mineralice constau din 
esurl mineralice, atunci se recere o a 
treia manipulațiune spre a le face folo- 
sităre și întrebuințătore. Și acestă mani
pulațiune se împlinesce prin metalurgia.

Factorii și condițiunile pentru înte- 
meiarea unei raționale industrii montane 
suntă în România într’ună modă destulă 
de suficientă. Lipsesoe însă acolo — 
energia, spiritulă întreprindătoră, despre 
ce autorulă acestoră șiruri s’a convinsă 
pe deplină cu ocasiunea escursiunei sale 
întreprinsă prin diferite locuri muntosă 
din România liberă!

1889 G. Pocreanu.

Tergulii de vite dela Constanța.
„Monitorulă oficială" publică dis- 

cursulu ce l’a pronunțată ministrulă ro
mână de domenii d. Păucescu, cu oca
siunea inaugurării târgului de vite dela 
Constanța. Acestă discursă fiindă de in
teresă, pentru că desfășură importanța 
acestui tergă, ilă reproducemă aici în 
întregulă său :

Sire,
Trebuința unui tergă internațională 

de vite cornute era una din trebuințele 
cele mai simțite. Totă țâra simția ne
voia unei instituții, care să înlesnâscă 
vinderea viteloră nostre în străinătate.

Calea naturală pentru petrecerea 
viteloră era calea uscatului. Vitele nostre 
mari și mici treceau fruntariele austrj- 
ungare și străbăteu în piețele cele mari 
din centrulă și din apusulă Europei. 
Dâr puternicii noștrii vecini, chiar îna
inte de expirarea convențiunei comer- 
oiale, ne-au închisă fruntariele loră și 
resbelulă vamală ce s’a încinsă, după 
denunțarea convențiunei, a întărită acea 
stare de lucruri.

Astfelă calea uscatului ne-a fostă 
închisă cu desăvârșire și era datoria 
nostră ca să căutămă a înlesni viteloră 
nostre calea cea largă și pururea deș- 
chisă a măriloră.

Afară de acesta, din timpulă răsbo- 
iului Ruso-Turcă, a rămasă în țâră unele 
bole epidemice ori contagiose, cari au 
stricată buna reputațiune a viteloră 
nostre. Și cu tăte că bolele cele grele 
au fostă cu desăvârșire stârpite, și nu 
mai vedemu în țâră, decâtă unele bole 
ușore, pe cari le găsimă chiar în țările 
cele mai civilisate, totuși o bănuială a 
rămasă, și acea bănuială este întreținută 
cu stăruință de cei interesați. Era da
toria să facemă tote sacrificiele nece
sare pentru ca orl-ce bănuiâlă să piâră 
și pentru ca să garantămă perfecta stare 
de sănătate a viteloră ce vindemă.

La aceste două trebuințe răspunde 
târgulă de vite dela Constanța.

Elă dă economiloră, crescătoriloră 
de vite cele mai mari înlesniri pentru 
vândarea viteloră și dă cumpărătoriloră 
cea mai deplină siguranță asupra sănă- 
tăței viteloră.

Fără îndoială târgulă acesta este 
mai înainte de tote ună locă, în care 
proprietarii potă să ’șl aducă vitele loră 
spre vândare ca în orl-ce tergă.

Dâr, afară de acâsta, este încă ună 
locă de carantină pentru tote vitele ce 
se aducă spre vendare și o înstituțiune, 
care înlesnesce vendarea.

Și în adevără, vitele care vină spre 
vendare trebue să aibă ună certificată, 
constatândă că în loculă de unde vină 
nu există nici o bolă, și că vitele însele 
suntă sănătose; după ce sosescă în tergă, 
surtă esaminate de mediculă veterinară 
ală târgului, și nu suntă primite decâtă 
după ce se constată că suntă in per
fectă stare de sănătate; dâr afară de a- 
câsta, înainte de a fi introduse în tergă, 
suntă ținute în carantină, cele mărunte 
treimile, er cele mari șâpte cjile, și îngrijite 
sub ochii veterinarului în localuri spe
ciale. Numai după tote aceste încercări 
vitele suntă băgate în tergă și espuse 
spre vânzare; âcă în ce privesce sănătatea 
viteloră.

Ecă acum înlesnirile ce târgulă dă 
vendătoriloră.

Mai ântâiu cine vrâ să aducă înșușl 
vite la tergă găsesce în tăte porturile 
mai însemnate ună omă care să’i înles- 
nâscă trecerea Dunărei, singura parte 
grea a călătoriei.

Dâr decă nu voiesce să le aducă în
suși, n’are decâtă să scrie și târgulă tri
mite ună omă, care’i aduce vitele, fără 
ca proprietarulă să plătâscă nimică. Tote 
cheltuelile transportului, tote cheltuelile 
întreținerei viteloră în târgă, pănă la 
vendare, suntă făcute de tergă și nu le 
plătesce proprietarulă de câtă după vân
zarea viteloră.

Cu modulă acesta credemă a fi exe
cutată voința statornică a Majestăței 
Vostre, ca să ridicămă una câte una pe- 
decile ce întâmpină prosperitatea eco
nomică a țărei.

Una din pedecile cele mai mari era 
greutatea ce avemă de a ne desface vi
tele. Majestatea Văstră erați cu dreptă 
cuvântă preocupați de sorta crescători- 
riloră de vite, cari au avută să sufere 
atâtă de multă, în timpii cei din urmă, 
din causa închiderei fruntarieloră.

Târgulă de vite dela Constanța răs
punde la acâstă patriotică preocupare. 
Așa, cum se stabilește, elă constitue o 
instituțiune economică din .cele mai fo
lositore.

Elă constitue asemenea o dovadă 
mai multă de îngrijirea țărei pentru pros
peritatea Dobrogei, și de îngrijirea Ma
jestăței Vostre pentru prosperitatea țărei.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANSA 
(Serviciulfl biuroului de coresp. din Pesta.)

Belgradu, 2 Octomvre. Lucru
rile începu se ia o fisonomiă cri
tică. Iritațiunea poporului ser- 
bescu e mare și se îndreptă în 
contra regenței. Se crede că 
decă regența se va ține și mai 
departe de promisiunile ce i le-a 
făcutu regelui Milană, posițiunea 
ei se va sdruncina. Condițiunile 
ce le-a pusă regența reginei Na
talia, ca se ceră sub numele de 
Madame Ketslco audiență la fiulu 
său și ca se se oblige de a părăsi 
Belgradulu după patru săptămâni, 
le-a răspinsiî regina Natalia în 
modulu celu mai hotărîtu, fîindu 
sigură îndemnată de ambasado- 
rulă rusescă Persiani.

Stuttgart, 2 Octomvre. Nu de
parte de stațiunea Wildpark s’au 
ciocnită două trenuri. Amândouă 
locomotivele, 4 vagbne au fostă 
distruse, 7 persone tură omorîte, 
40 rănite.

Rotterdam, 2 Octomvre. Lucră
torii dela docurl, cari făcuseră 
grevă voră începe ac|î erășl lu- 
crulă.

DIVERSE.
Surparea unui palatfl. Unulă din cele 

mai renumite palaturl din Neapole, acela 
ală principelui de San Severo, s’a sur
pată în noptea dinspre 25 Septemvre. 
Portarulă de Sanctis se scoborîse în 
pivniță ca să mănânce ună pepene, ce 

se păstra acolo. Impregiurarea acâsta a 
mântuită viața a mai multă ca cincldecl 
de persone. Portarulă audl adecă ună 
sgomotă înădușită, cum și dărîmăturl de 
didă și spăriată fugi numai decâtă în că- 
sarma pompieriloră, carl la momenta a- 
lergară la fața locului și vădândă peri- 
cululă amenințătoră, stăruiră ca toți lo- 
cuitoriii să părăsâscă palatulă. Era la 
orele unu din nopte. Mulțl au fostă si
liți cu puterea să iasă din paiață, pentru 
că se opunâu. O oră după ce s’a deșer
tată s’a surpată întrâga parte nordică a 
palatului c’ună sgomotă înfricoșată, în- 
gropândă toți tesaurii de artă, aflători 
acolo, între cari și frescurile lui Luca 
Giordano din salonulă celă mare. A 
fostă adevărată norocire că nu s’a în
tâmplate nici o morte de omă.

Consciențiosti. Dama, în societate, 
zîmbindă cătră ună domnă : ,,IțI mai 
aduci aminte, c’o jumătate de ană îna
inte de asta îmi diceai, că dâcă nu con- 
semtă cu d-ta, te vei arunca în Dunăre, 
unde va fi mai afundă. Spre bucuria 
mea însă astăcll te vădă sănătosă și ve- 
selă“.— Domnulă : „Ei, gândescl d-ta că 
loculă celă mai afundă din Dunăre se 
găsescă așa ușoră“?

Cursullft pieteî Urașwvfi
din 2 Octomvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.44'/, Vend. 9,47
Argintă românescă - r> 9.38 n 9.40
Napoleon-d’orI - - - n 9.47 n 9.48—
Lire turcescl - - - 10.72 n 10.74
Imperiali - - - - >1 9.72 n 9.74
GalbinI n 5.58 ii 5.60
Scris, fonc. „Albina" 6u/0 ii 101.— ii 102.-

n n h ^°/o n 98.50 r> 99.
Ruble rusescl - - - ii 122.— u 124.—
Mărci germane - - „
Discontulă 6—8% pe ană.

58.20 58.50

Cursulu la bursa de Viena
din 1 Octomvre st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 99.80
Renta de hârtiă5°/8 - - - - - - 95.05
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 95.90
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră terate d<

ostii ungare (3-a emisiune) - - 112.40
Bonuri rurale ungare ----- 104.70 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.70
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.70
Bonuri croato-slavone........................ 104.53
Imprumutulă cu premiulă ungurescii 138.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.75
Renta de hârtii austriaci - - - . 83.80 
Renta de argintă austriacă - - - - 83.65 
Renta de aură austriaci ----- 110.60 
LosurI din 1860 ------- 138.—
Acțiunile binceiaustro-ungare - - 921. — 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 307.57 
Galbeni împărătesei- ------ 5,66
Napoleon-d’orI - --........................... 9,48
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.42
Londra 10 Livres sterlings - - - - 119.75

Editoră și Redactoră responsabilă: 
□r. Aurel Mureșianu.

tice. Simțăminte simpatetice se numescă 
acelea, cari suntă deșteptate prin ima
ginarea răului sâu binelui străină. Com
pătimirea, bucuria, invidia, bucuria de 
răulu altuia ș. a. suntă sâmțăminte sim
patetice. —Copii în genere au o mare 
aplicare spre simpatiă. Asemenea este 
cunoscută, că simpatia și compătimirea 
potă să îndemne voința ca să săvâr- 
șâscă fapte morale de îndurare, și fapte 
iubite de toți. Educătorulă se va sârgui 
deci din toțe puterile să cultive aceste 
sâmțăminte prâ folositore. Spre a putâ 
deștepta simpatia, învățătorulă se va ni- 
sui mai ântâiu a cultiva în școlară stima 
și iubirea cătră omeni. Școlarii au să 
cunoscă așadâră eminamente părțile cele 
bune ale omeniloră, firesce că așa ca nu 
cumva prin acâsta școlarulă să fiă cu
prinsă de ună optimismă unilaterală. Li
teratura scandalosă trebue să-i rămână 
de totă necunoscută școlarului. In de- 
cursulă instrucțiunei, omulă să i-se pre- 
sinteze școlarului în totă vrednicia și 
virtutea șa. Literatura poetică, istoria 
bisericâș^Ș și cea universală dau ună 

materială destulă de bogată spre a pute 
planta în școlară stima și iubirea cătră 
omeni. Esemplulă învățătorului în com
pătimirea omeniloră nici odată nu va 
face să slăbâscă influința sa asupra șco- 
lariloră. Veselia din școlă, prietinia și 
bunătatea învățătorului, precum și pro
movarea școlarului voră deștepta în șco
lari sâmțământulă mulțămirei, și intima 
relațiune spirituală cu toți conșcolarii 
va conduce la bucuriă, compătimire, so
ciabilitate, sinceritate, dreptate și prin 
acestea s’a pusă fundamentulă virtuți- 
loră celoră sociabile. învățătorulă trebue 
să fiă cu cruțare în judecata sa asupra 
altoră omeni. Suferințele omeniloră 
suntă a se descrie școlarului îd colori 
vii și școlarulă de timpuriu să învețe a 
se transpune în posițiunea altoră omeni. 
La instrucțiunea din istoriă acâsta este 
cu putință numai prin așa numita ins
trucțiune biografică-istorică. Chiar și sci- 
ința naturală are să deștepte prin des
crieri din viâța animaleloră, compătimi
rea școlariloră. In unele țări s’au format 
cu resultată bună spre scopulă acesta 

între școlari societăți pentru scutirea 
animaleloră.

3. Cultivarea semțăminteloră estetice. 
Sâmțăminte estetice se numescă acelea, 
ce suntă deșteptate prin imaginarea lu
crului vrednică de iubită, a frumosului 
și a sublimului. Ele se nască prin con
lucrarea inimei cu sâmțualitatea. Sâmță- 
mentulă estetică pote deveni ună isvoră 
bogată de bucurii curate, ună scută în 
contra grobianității și lucruriloră de j os, 
o promovare a moralității între omeni. 
Totă ce cultivă sâmțăminte de frumseță, 
simplitate și armoniă, deștâptă sâmță
minte estetice. încăperea școlară are să 
fiă înfrumsețată cu opuri de ale a/rteloru 
frumose și cu tablouri, ce presantă ani
male, plante și minerale; pre frumosele 
cântece poporale și poesia cărții de cetire 
are să înveselâscă inima școlarului și 
tote cele frumose și sublime ce le-a lă
sată Dumnedeu în natură au să-i fiă 
aduse școlarului la cunoscință cu ocasi
unea instrucțiunei din fisică. Ori ce felă 
de aversiune în contra gustului are să 
fiă îndepărtată dela școlară. Totă ce este 

frumosă servesce spre a înălță vredni
cia omului și de aceea îșl are strînsă le
gătură cu ceea ce este morală. învăță
torului deci nu-i este iertată a desprețui 
cultivarea acestoră sâmțăminte.

4. Cultivarea semțămintelorii intelec
tuale. A te bucura de adevără, de sigu- 
ritate, lămurire și ordine este ună sâm- 
țământă intelectuală. Despre acestă sâm- 
țământă amintesce poetulă Schiller în 
poesia sa cătră bucuriă când dice că: 
„aus der Wahrheit Feuerspiegel lăchelt 
sie den Forscher an.“ Șâmțămintele in
telectuale stau deci în legătură cu actele 
cunoscinței, prin urmare suntă promo
vate prin o instrucțiune pricepătore, 
intuitivă, limpede și convingătore, 
O instrucțiune, ce constă însă în 
prelegerea și memorisarea unoră pro- 
posițiunl și învățături ce nu suntă 
pricepute de cătră școlari, nu pote de
câtă să promoveze antipatiă, neplăcere, 
nesiguranță și confusiune și astfelă să 
micșoreze cultivarea inimei.

(Va urma).
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cu 6%, 

act) r dă împrumuturi cambi
ale CU carî Plângă
o reducere corespuncțetore a 
sumei cambiului și întru câtu 
starea numerariului din cassă 
ar permite, se potu șl de 
mai multe ori prolong!.

Informațiunî mal de aprope se 
potu lua cțilnicu în biroulu insti- 

(h tuiului, piață No. 90 dela 8—2 
(j) ore d. a. 87,17g

IWF. Cea mai plăcută apă minerală. *Wf

171,3—2

de htchuuat 
este casa din preurbiulu Scheiu, 
strada mare Nr. 1380, constă- 
tătore din trei odăi, bucătăria, 
pivniță, podu, unu grajdiu 
micu și o grădiniță, de acuma 
până la Septemvre 1890.

Informațiune mai fie aprope 
dă Eforia școlară în edificiulu 
gimnasiului română ort. res. 
de aici. 173,3-1 ■

IPIF Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potti. cumpăra în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu

OO0OOO©©O©OOTO©OOOC»OC»OOC'

g Dentistulu D- GUST
O s’a întorsu din călătoria, ce a întreprins’o pentru a se recrea, 
O și ține consultațium ca și mai ’nainte dela 9—12 și dela 2—5 ore.

Tergulu pomeloru No. 93.

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 
binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulil nostru până acuma.

w ■3âP^<

Apa minerală
de

*9^
prin celu mai bogatll 
celu mai curatti acidă 
de eminenta ei valore medicală în contra lipsei de^Ș 
apetitîi, în contra indigestiunei, greutății la stomacu, bo- 

lleloru de rinichi și ale canalelor^ urinului, nervosității, 
anemiei Și slăbiciune! — se distinge escelentu ca beu-^j 
tură obicinuită de tâte celelalte ape de asemenea na- 

8 tură, avendii proprietatea, ca gustulu ei plăcută și re- 
^coritoru se se menție mai multu timpA

Dupe opiniunea autoritățiloru competente Apa mi- >. 
I serală de ,,2Eeepă/t“—în urma norocosei ei cornpo- 
Isițiuni chemice și al& conținutului ei estraordinaru de^ 
^bogată în etoicTu. carbonicu.—principialminte 
Ina,tri'u_22CL d.e acicLiă. carb onsiioTzi. cczr- 
ceratrat"CL—întrece nu numai tâte apele mineralei"; 

Ide felulfi acesta din Austro-Ungaria, ci și multe din 
$cele mai renumite ape minerale din străinătate.

Este de căpetatu la fote băcăniile mai mari, far- 
macii și restaurante, precum și în cantități mai mari la 

109,24-24

conținută de acidu 
alcalîCU — făcendu abstracțiune

Depositulu principalii
G. GIESEL, Brașovu,

Stada Teatr CLini HSTo. 312

Mersulfi trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1889

JBudapesta—S®redealu
Trenu 
accele

rații

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt.

Predealii--(Budapesta
Trenu 
omni
bus

Tronu 
accelo- 
ratu

Tren de 
per- 
sâne

Tronii 
mixt

B.-E®esta~Aradu-Teiuș Teiuș-Aradw-SB.“2Besta Copșa-BBtticâ—SiBiiau
Trend 
omni
bus

Trenu 
de

p ers.

Trenu 
de 

pers.
Trend 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu
mixt

Tren de 
per- 
s6ne

Viena |11.—
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

1

8.31
11.20

2.22
Oradea-mare j 4.18

1
Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărheli 
Mezo-Telegd

T40
9.20

11.25
1.04

2.30

BucurescI

Rev 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbeu 
Nădășel

Clușiu

Apaliida
Ghiriș 
Cucerdea
Hidra
VințuM de susii
Aiud
Teiușu
Crăciunelu
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașii 
Elisabetopole
Sighișoră
Hașfaleu 
Homorodii
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

11.05
11.23
12.44
1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45

Brașovu |

Timișii
IP’rcjSealu

BucurescI

6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45 

>75735 
56.17 
16.49 
§9.35

2.35
2.42
3.00
3.31
3.50
4.05
4.24
4.56

5.26

5.49

6.14

6.30
7.29
7.53

8.02
8.21
8.43
9.05
9.18
9.40
9.53

10.08
10.32
11.07
11.22
12.31

1.02
1.20
1.40

2.34

3.17
3.48
9.35

3.10
7.22
5.52
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

q |0 Predeal*

9.28
11.38

1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12
6.24

; 6.38
6.56
7.15
7.48
9.13

10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

Timișii
Brașovu |

Feldidra
Apața 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișoră 
Elisabetopole 
Mediașu
Copșa mică ’

1

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelti
Teiușâ
Aiudfl.
Vințulii de 
Uiora 
Cucerdea
Ghirișii
Apaliida

I
Clușiu

Nădășelu.
Gîhrbău
Aghireșîi
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca

' Rev. 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V âsârholi 
Vărad-Velencze

I
I

susfi

Oradea-mare

P. Ladâny 
Szolnok 
ISurfapegtn

Viena

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.45
7.06
7.22
7.37
8.03
8.24
9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

uresii-Ijudoșu-IEisfl rața

Mureșh-Ludoșu 
Țag-u-Budatelecu 
Bistrița

7.30
12.50

1.19

*)
5.03
6.22
7.23

Viena
BBudapesta
Szolnok

11.-

2.15
2.47
3.07
3.22
3.56
5.07
5.28
5.57
649
6.33
6.47
7.09
7.20
7.47
8.05
8.23
8.33

Aradu

3.40.
9.30

12.38
5.36

-K-

Q O 
B

&
p

B. 
8‘ 
osQOBv©
<1
Bo

9.04
10.04
10.41

10.57

11.20

11.54

12.24
12.36
12.48

1.03
1.29
1.43
1.49
2.04

3.27
5.10
7.06
8.40'
1.40

10.50.
1.23
3.29
7,45
6.05

Glogovații
Gyorok
P autiști
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșină
Zamii
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotti
Vințulu de josh
Alba-Iulia
Teiușfi________

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51
9.55

Wstrita-Muresu-ILudesal
I 

4.30| Bistrița
7 27 Țagh-Budatelecti

11.’- Mureșu-Ludoșu

Notă: Numerii încuadrațl cu nii groseînsemneză orele de nopte.

3.-
6.49
9.35

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

Teiușu
Aiba-Iulia
Vjnțulu de josh.
Șibotti
Orăștia
Simeria (Piski)

! Deva
Braniclca
Ilia
Gurasada
Zamil
Soborșinfi.
Berzava
Conopu
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok

; Glogovaț

b.U6[
6.18
6.43
6.55
7.14
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29 Szolnok
12.45 SSisdagiesta

1.24:j Viena

Aradu

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32 
2.03 
2.52'
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6Ă7
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22

i 6. —
I 1.40

3.—1
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47
6.27
6.54
7.20
7.32
8.03
8.38
9.27
9.46

10.20'
10.34'
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10
8.15

6.05

1.42
2.32

Copșa-mică
Șeica mare 
Lomneșa
Ocna
Sibiiu

8.-
8.35

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Siluiu-Copșa-nuică

Sibiiu . 2.30 9.10 9.50
Ocna 3.04 9.37 10.14
Lomnești 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică, 11.09 11.35

Cucerdea - Osoril&eiu ■
5.35 Ateghisiulis s&sescia

6.05|Odorheiu
9.12 Sighișoră

Sim ©Ha (Piski)-iPetroșeBMiilPeta’Wșem-Simefl’iațPiski)

Simeria 
Streiu 
Hațega 
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșeni

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.50
12.30

11.54
12.37

1.28
2.23
3.11
3.53
4.25

Petroșeni
Banița 
Crivadia
Pui
Hațega 
Streiu
Simeria

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23
1.12
1.51

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

ai—Timi^ora9 Timișora—Aradu

Aradu
Ar adula nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

6.12
6.36
7.01
7.30
7.55
8.13
9.04

4.12
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

Timișora
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradula nou
Aradu

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

âSSuitrâșia—Tawda Turda—fâliirâșii

Ghirișu 
Turda

9.33
9.54

4.19
4.40

Turda
Ghirișu

8.29, 3.19
8.50j 3.40

SfigBRișdra—©dorBaeSw ®d®rSkeiu—SîgMsâra

Sighișoră
Odorheiu

6.01,'
6.44
7.251'
7.44

iCticordeu 3.05 10.20 3.25
Che a 3.35 10.50 3.58
Ludoșâ 3.51 11.11 4.15
|M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
llernutu 4.43 11.57 5.28
Sânpaulti 4.58 12.12 5.44
Mirașteu 5.21 12.36 6.08

Oșorheiu J 5.40 12.55
4.58

6.27
6.-

Reghinul-săs. 7.35 7.-

ESeșIiiikwIii săsesen-
OsarSBeMan-Oaceralea.

Reghinul-săs. 8.25

6.45

8.-
9.491 Oșorheiu ] 10.—

12.15 10.20
Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulti 7.28i 12.58 11.02
lernuth 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludo ști 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Simerâa (Piski)-UaaSed.

Simeria (Piski) 2.18
Cerna 2.39
Uniedora 3.08

(Pisk i)

! 6-— - -
I 8.56 Simeria

fa
eerna

9.30
9.56 

10:15

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


