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BRAȘOVU, piața mare Nr. 22. 
Scrisori nefrancate nu se pri- 
mescu. Manuscripte nu se re- 

trimitfi!
Birourile ie anuuciuri: 

Brașovu, piața mare Nr. 22. 
Inserate mai primes cu în Viena 
Jludolftl Alosse, Haasenstcin& Vogler 
(Olio Maas), Hemrick Schalek, Alois 
Herndl, AI.Dukes, A, Oppclik,J- Dan
neberg; în Budapesta: JL V. Gold- 
lergcr, Anton Alesei, Eckstein Bernal; 
în Frankfurt: G. L.Daitbe; In Ham

burg: A. Sleia cr. •
Prețulu inserțiuuiloru; o seria 
garmondu pe o colonă 6 cr. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicai! mai dese 

după tarifă și învoială.
Reclame pe pagina IlI-a o 
seriă 10 cr. v. a. seu 30 bani.

ZLII.

„Gazeta* eso în fiecare 4>- 
Abonamente pentru Aiistr’-uugaria 
Pe unu ană 12 - po seso Iun 

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

Pe unu anu 40 franci, pe ș6ae 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumără la tdte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Alonamenlulu neutru Biașovfi: 

la administrațiune. piața’mare 
Nr. 22, etagiulu I.: pe unu anu 
10 fi., pe șâse luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusulu în 
casă: Pe unu anu 12 fl. pe 
șese luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru 5 cr, v. a. s6u 

15 bani.
Atătu abonamentele câtă și 
in serți vinile snntu a se plăti 

înainte.
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In on aTooxiarxientih.
Ta

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu Oct(nnvre 1SS!> stilfi vechili 
s’a deschișii non »lionanientă la care în- 
vitămu pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șese luni (> fl.. pe unii anu 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

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

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

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

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

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

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei",
Brașovu, 21 Septemvre v.

Cu săptămâni înainte omenii 
guvernului ungurescd buciumau în 
lumea largă, că ministrulu-preșe- 
clinte Tisza va face o enunciațiune 
„epocală" la Oradea-mare.

Ei bine, d-lă Tisza a vorbită 
spre cea mai mare desfătare a ma- 
meluciloră săi, cari îlă încunjurau 
la bănciietulb, ce s’a dată în onorea 
lui. In cuprinsulu toastului său, pe 
care ni’lu împărtășesce biroulu te
legraficii ungurescG, însă nu putem 
afla nimicu nou, nimicO. ce ne-ar 
pute lumina asupra viitorei pro
grame a ministrului-președinte, și 
ce ar pute se deștepte speranțe în 
vr’o îmbunătățire câtă de mică a 
stării lucruriloră.

Mai ântâiu ministrulu-preșe- 
dinte ungurescă a găsită cu cale 
a se pronunța asupra situației ge
nerale europene repetându con
stanta trasă despre „speranțele în 
susținerea păcii". In acesta pri
vință Tisza a recitată numai ce 

a aucjitu dela aceia, cari la pen
dulă loră voră ave se decidă în 
cestiunea păcii.

D-lă Tisza n’a putută spune 
der ni mică nou despre situația 
generală politică. Spus’a bre ceva 
nou despre situația interi oră a 
statului ungară, ale căruia destine 
suntă de ațâța ani încredințate 
guvernării sale?

A vorbitu de reforma admi- 
nistrațiunei, care nu este propria 
lui concepțiune, și contra căreia 
s’a fostă pronunțată mai înainte. 
Tisza s’a decisă a ceda în acestă 
punctă și a sciută să mascheze 
forte bine retragerea sa, luându 
în apărare pe colegii săi din mi- 
nisteriu față cu nisce suspițiunl, 
cari priveu numai persona sa 
propiă.

N’ajunge, cbse d-lă Tisza, se 
se introducă sistemulă de numire 
ală funcționariloră, ci trebue să 
se susțină și cerculă de activitate 
autonomă -ală municipiiloru. Cu 
alte cuvinte d-lă Tisza voiesce se 
împace și capra și lupulă.

Despre aceea cum să se Iacă 
acesta minune, d-lă Tisza voiesce 
se se sfătuiescă mai ântâiu cu 
bărbații de specialite și cu praxă, 
pe cari îi va cliiăma la Buda- 
peșta „din tote părțile țării."

Putemă se fimu der curioși a 
vede resultatulă acestoru sfătuirl 
și a afla cum se pote să i se dea 
autonomiei municipale lovitura de 
morte prin sistemulă de numire 
și totuși ea să trăiască și să înflo- 
rescă mai departe!

Der d-lă Tisza n’a amintită 
nici c’unu cuventă punctele negrii 
din vieța de stătu ungară: n’a 
vorbită de definită, nu de rodele 
rele ale regimului lui, de defrau- 
dările fără sfârșită, de risipa ba
nilor u publici, de imoralitatea pu
blică ; n’a ținută nici cea mai mică 
semă de nemulțămirea naționali- 
tățiloru, care și-a ajunsă culmea : 

n’a făcută nici cea mai mică 
mențiune despre scandalosa afa
cere cu jStegulu negru-galbenu la 
Monoru.

Tisza s’a mărginită a vorbi de 
atacurile îndreptate contra perso- 
nei lui, cari „nu’lă întimideză", și 
de a bea în sănătatea acelora, „cari 
aperă liniștea și concordia între 
diferitele clase și confesiuni".

Unde rămână naționalitățile? 
Nu cumva crede d-lă Tisza, că nu 
mai trebue să’lă dâră capulă de 
sortea acestora, după ce le-a dată 
pe mâna Kulturegyleturiloră?

In cele din urmă Tisza șl-a 
mai esprimată dorința „ca toți 
membrii națiunei se trăescă în 
bună înțelegere cu armata", n’a 
spusă însă cu nici ună cuventă 
ce măsuri voiesce să ia ca să nu 
se mai repeteze scandaluri ca la 
Monoră și Uliu cu stegulă negru- 
galbenă.

E lucru învederată, că în ase
meni împrejurări „impresiunea a- 
dencă" de care ne vorbesce tele- 
grafulă nu va pute ieși din cer
culă restrînsă ală comeseniloră 
d-lui Tisza, cari îlă adoră ex officio.

Anstro-Unfraria și politica ei interiora.
IV

Astăcți vomă înregistra o voce 
francesă asupra politicei economice 
în monarchia nostră și a efectu
lui dualismului. Țliarulă săptă
mânală din Parisă „JCe Telegramme 
Financier^ dela 15 Septemvre scrie 
între altele cu privire la acesta:

Cu totă abținerea oficială a guver
nului austro-ungară, industria austriacă 
ocupă în exposiția din Paris ună locă 
onorabilă. Austria ar trebui se figureze 
în rangulă întâiu printre țările produc
tive ale globului, căci ea e înzestrată de 
naturăcu talente și cuproducte diverse; din 
nenorocire însă aventulă ei e înăbușită 
de dualismă și de politica dușmană națio- 
nalitățiloră.

Orgoliulu Unguriloră, mania loră de 
a forma unu regată independentă, îî face 
să se isoleze totă mai multă, sacrificândă 
interesele austriaco șovinismului loră. 
Cabinetulă imperială din parte-i sub
scrie tdte usurpațiunile legislatorilorfi și 
guverneloră ungurescl și nu înceteză a 
le atribui privelegiile cele mai abusive, cum 
e cu taxa pe alcoholurl, în paguba Bo- 
emiei și Galiției.

Din parte-le nobilii Unguri se si- 
lescă a închide asociațiloră loră târgu
rile regatului ce pretindă că e ală loră. 
Astfelă dieta din Pesta a lovită c’ună 
tarifă vexatoră petroleulă galițiană ca 
pe ună productă cu totulă streină. Căile 
ferate ungare ale statului au stabilită 
taxe de transportă după categorii: avan- 
tagiose pentru mărfuri clise naționale, 
adecă ungurescl, draconice pentru pro
ductele „streine," adecă din Cislaitha- 
nia, așa că e adevărată anarchia pe 
drumurile de feră austriace. Parlamen- 
tulă din Viena n’a putută modifica ta- 
rifulă căii ferate austriace de sudă în 
Ungaria, fiind-că a întâmpinată obstina- 
țiunea și îndărătnicia Unguriloră, cari 
răspundă la tdte reclamările, că suntă 
stăpâni la ei și că n’admitQ „amestecă 
streină" în afacerile loră casnice.

AdI acestă omnipotență fantastică 
nu le mai ajunge Unguriloră și vreu să 
angajeze monarchia întregă într’o poli
tică comercială, cu totulă subordinată 
intereseloră loră. Tisza cu colegii săi 
facă de trei ani presiune continuă asu
pra contelui Kalnoky, ca acesta să facă pe 
guvernul din Viena a încheia cu Germa
nia o asociațiune vamală, ună adevărată 
Zollverein.

Acestă înfeudare ar fi desastruosă 
pentru manufacturile Moravi ei și Austriei 
de josă, pe care concurența germană 
le-ar nimici. Acelașă periculă ar fi pen
tru fabricile de zahară și destilațiă din 
Boemia. Pressa reptiliană, între care și 
„Neue freie Presse", (care e plătită de 
guvernul unguresc—R. „Gaz.") e unanimă 
a secunda acestă proiectă, dicendă că „toți 
amicii alianței triple se voră bucura în 
cjiua în care acestă ligă a păcii va fi

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

O mai mare accentuare 
a cultivărei caracterului moralii la școlari 

(.Urmare și fine.l

b) Cultivarea voinței.
Caracterulă, precum amil văclută mai 

susii, se determină prin cultivarea inimei 
și a voinței. Elementele impulsive ale 
voinței suntă simțămintele și motivele. 
Motivele zacă (după cum cere lipsa) în 
dorința și stima lucruriloră. Ținta vo
inței se numesce scopă, mijloculă ei 
este acțiunea. Valdrea morală a voinței 
depinde dela calitatea stimei și a dorin- 
țeloră ce le conține. Așa d. e. poți fi 
binefăcătorii din mai multe cause cu to
tului totă diferite de cătră olaltă.

Scopulă educațiunei constă în aceea de, 
a da voinței elevului o direcțiune spre 
ceea ce este bună și morală. Spre a pute 
face acesta se recer după Dittes următorele 
mijloceși anume : 1. Desvoltarea armonică 
a tuturoră puterilora corporale și spiri
tuale ; 2. Stabilirea unei prețuiri drepte 
a lucruriloră; 3. Conlucrarea repețită 
a înclinăriloră curata morale; 4. Culti- 
tivarea concepteloră și principiilor^ 
morale.

îl.

1. Desvoltarea armonică a tuturoră 
puterilorii corporale și spirituale. Prin o 
desvoltare armonică a puterilorii corpo
rale și spirituale boldurile naturale voră 
fi regulate și moderate, afectele bolnă- 
viciose mărginite, voră fi date mijlocele 
spre a se ajuta cineva de sineșl și prin 
acesta se va câștiga încrederea în sineșl și 
putere de lucrare. In interesulă desvoltării 
armonice s’a introdusă așaderă cu dreptă 
cuventă esercitarea gimnastică a corpului 
în instrucțiunea dela școla poporală. Der 
din mai multe părți se ridică imputări 
în potriva școlei, dicendu-se că ea de 
presantă a devenită de totului totă o 
școlă pentru învățare (Lernschule), și că 
nu cultivă voința în măsura aceea, în 
care se cultivă rațiunea. Din aceste părți 
se mai pretinde, ca școla să-și însușescă 
și principiulă frobeliană.

,2. Stabilirea unei prețuiri drepte a 
lucruriloră. După cum adecă judecămă 
lucrurile, cu privire la valdrea loră, se 
nască și nisuințele, și înclinările privitore 
la acestea seu chiar și antipatiile. In cu
getarea și judecarea nostră asupra lu
cruriloră zacă așaderă și motive, cari 
pună în mișcare voința. Suntă sisteme 
de ale eticei, cari adevărata prețuire a 

lucruriloră o țină de celă mai înaltă 
principiu morală. Gomeniu dice : „o dreptă 
judecată a lucruriloră este adevărata te- 
meliă a tuturoră virtuțiloră." Nesmintită, 
că nu-i ună lucru nepăsătoră pentru noi, 
că ore noi considerămu și prețuimu 
d. e. sciința și arta, cultivarea poporului, 
bunăstarea comună, libertatea rațională 
ș. a. ,seu că din contră considerămă și 
cnobatemă nesciința și închipuirea, 
disproporțiunile sociale, perturbațiunile 
dreptului asistenței, despotismulă ș. a. 
ce suntă dreptă nisce calamități mari. 
A pute judeca după vrednicia astfelă 
de lucruri, firesce că se ține mai 
multă de vietă decâtă de școlă. Der 
totuși și școla pote să ajute la 
acesta ceva, că promoveză cugetarea 
cea corectă, lucrarea de sineșl și prin
cipiile cele morale. Prin acesta școla 
dă tînărului o direcțiune pentru întrega 
vieță, îlă întăresce în convingerile sale, 
cari îlă conducă în lupta antiteseloră și 
sprijinescă cultivarea caracterului lui 
morală. — Cu deosebire instrucțiunea 
din istoriă dă de repețite-orl prilejă, a 
arunca lumină asupra relațiuniloră și a 
stăriloră privitore la poporă.

3. Conlucrarea repețită a înclinăriloră 

curata morale. Pentru cultivarea carac
terului se recere o măsură ore care de 
libertate, fiindcă fără de acesta voința 
nu pote de locă să se manifesteze. Așa 
deră decă înclinările morale ale copilu
lui au să lucre și ele de sineșl, atunci 
nu este ertată, ca în școlă să domnescă 
ună spirită despotică. Dcspotii suntă ori 
și ce, numai educatori nu suntă. Din contră 
însă trebue să domnescă spiritulă bună
voinței și ală iubirei; pentrucă acestă 
spirită deșteptă în copii bucuriă, veseliă 
și sinceritate. Jean Paul elice în „Le- 
vana" sa că; „veselia și bucuria este 
cerulă, sub care rodescă tdte celea, cu 
escepțiunea veninului. Veselia este tot
odată și temelia, floreași cununa virtuții". 
In. școla unde domnesce veselia și bu
curia, îșl scotă la ivelă copii ori ce pu
teri ale loră, precum facă mugurii plan- 
teloră la lucirea sorelui, acolo copii» se 
arată asa precum suntă, deșchișl și ne- 
prefăcuțl, acolo se desvoltă sinceritatea 
și francheța cea sociabilă și cu acostași 
adevărătatea, cari suntă neapărată de 
lipsă pentru conlucrarea înclinăriloră mo
rale ale copiiloră. Totodată și ascultarea 
va fi mai mare în o astfelă de școlă.

Kant dice în opulă său despre „pe-
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încoronată printr’o associațiune comer
cială între Germania, Italia și Austria11.

Ca preludiu, diplomația austro-un- 
gară a încheiata în anulă din urmă ună 
tratată de comerciu cu Italia, cu o ușu
rință de neînțelesă, prin acestă tractată 
țesăturile cisleithane suntă concurate de 
cele lombarde și micile sînurl de pescă
rită ale litoralului istriană suntă lăsate 
în manile pescariloră Veneției. De geaba 
au protestată dalmatinii în parlamentulă 
din Viena, că cei mai valoroși apărători 
ai litoraliloră austriacl se reducă, prin 
acestă tractată la starea de cerșitorî ori 
de muritor, de fome. Ce le pasă Un- 
guriloră ? Interesele loră să fiă salvate, 
vinurile loră se fiă garantate în contra 
importațiunei din Italia.

Decă Ungurii, arogându-șl o situa- 
țiune atâtă de priveligiată în imperiu, 
ară ave de scopă să stimuleze la ei pro- 
ducțiunea și să îmbogățescă vastulă loră 
domeniu, s’ar pute lăuda spiritulă loră 
de ordine și prevederea loră; der unica 
loră preocupațiune e de a-șl crea isvdre 
fiscale și d’a’șl afirma cu orgoliu pute
rea loră. Ei storcă fără milă dece mi- 
lione de Slavi și de Transilvăneni, pe 
cari dualismulă i-a dată pe mâna loră, 
și pentru a-i maghiarisa, adecă pentru 
a le inocula ună idiomă barbară fără 
nici o înrudire cu vr’o limbă eu- 
ropenă, cheltuescă sume extravagante și 
constrîngă comunele a’șl vinde pădurile 
loră, livedile loră, a se’ngreuia cu hipo- 
tecl mari. Pentru de a face din Pesta o 
capitală pomposă s’au cheltuită 180 de 
milione. Orașele din provinciă, capitalele 
comitateloră s’au încărcată cu datorii, 
s’au ruinată făcendă construcțiuni nefo- 
lositore și mărețe, pentru ca să repre- 
sinte mai demnă puterea ungurescă. 
Pretutindenea în fine lucrări gigantice, 
luate în întreprindere de bancheri ji
dovi, amici intimi ai guvernului, au fostă 
isvoră de beneficii scandalose. Astfelă 
de trei ani, tesaurulă ungurescă luptă 
în contra unei lipse înfricoșate. Pentru 
a’șl ușura situațiunea și a’șl procura is- 
vore momentane, au trebuită Ungurii, 
ca și ună bolnavă desperată, să se dea 
în mânile cassei Rothschild și să’i dea 
acesteia carte blanche pentru conversiu
nea datoriei, pentru modificarea imposi- 
teloră și pentru perceperea venituriloră. 
De doi ani se tergnescă cu acestă cassă 
pentru cesiunea drumuriloră loră deferă. 
E adevărată, că în Ungaria căile ferate 
n’au ca scopă transportulă căletoriloră 
ori ală mărftiriloră, nici de a realisa 
lolose. ci de a maghiarisa populațiunile 
slavă și română cu puterea tăblițeloră 
mongole (pe care se scrie ceea ce e a 
se face cunoscută publicului) și a func- 
ționariloră de poliția. Astfelă aceste linii 
aducă, în cifră mijlociă, jumătate la 
sută. Se înțelege deci, de ceRothschild pre 
puțin se grăbesce a face acestă acliisițiune.

Regina Natalia în Serbia.

Precum comunică' telegramele din 
Belgradă, pănă la 1 Octomvre Regina 
Natalia nu s’a putută îndupleca a face 
concesiuni în cestiunea durătei șederii 
sale în țeră și de aceea întâlnirea ei cu 
Regele Alexandru s’a amânată. Tractă- 
tările conduse de d-lă RisticI se . conti
nuă cu tote acestea și se speră, că voră 
ajunge la resultată mulțămitoră.

Scirea, că Regele Alexandru a ce
rută iritată și plângândă se fiă de față 
la sosirea mamei sale, e născocită. Re
gele Alexandru, care, nu-i vorbă, ■ do- 
r’esce forte multă să vadă pe mamă-sa, 
în cestiunea întâlnirii s’a purtată liniș
tită și independentă. Elu a declarată de 
repețite-orl și i-a scrisă și mamei sale 
în dilele din urmă, că ar fi fericită, decă 
ea ar primi propunerile ce i-le-a făcută 
regența. Când regele a audită, că mamă-sa 
nu vrea să primescă nici o condițiune, 
a vrută să plece la Nișă, și numai în 
în urma rugăciuniloră regenței a rămasă 
în Belgradă, așteptândă în liniște sfer- 
șitulă tractăriloră guvernului cu ma
ma sa.

0 convorbire cu Boulnngcr.

Ună redactoră ală lui Gaulois a a- 
vută o întrevedere cu Boulanger, care 
i-a declarată următorele: „Am perdută 
bătălia ce am agajat’o. Lupta ce amu 
început’o vomă urma-o mai cu focă ca 
pănă acuma, pentru că avemă buni a- 
liațl. îndată ce camera se va deșchide, 
divisiunile voră isbucni în maioritate. 
Decă în urma balotageloră vomă ave, 
cum sunt convinsă, 60 bulangiștl puri 
în Cameră, atunci nu mă îndoiescă că 
în curendă — cela multă peste o lună,
— nu se va mai striga decâtă : trăiască 
Boulanger! Asta e convingerea mea și 
nu suntă de locă descurajată. Situația nu 
e bună. — dise terminândă generalulă,
— însă nu e asa de rea după cum pre
tindă adversarii noștri politici.

SOIRILE OIOJLA
Iubileulii cardinalului Haynald. Din 

Kalocsa se anunță, că Eminența Sa car- 
dinalulă Dr. Ludovică Haynald serbeză 
în 15 1. c. aniversarea a cincldecea dela 
sâuțirea sa ca preotă și că cu ocasia a- 
cesta a făcută fundațiuni pentru diferite 
scopuri folositore în sumă de peste 
350,000 florini. Eminența Sa, care tră- 
iesce retrasă, voiesce să petrecă acestă 
di în totă tăcerea. — Scimă că cardi- 
nalulă Haynald, pe când era episcopă 
în Ardelă, a jucată ună rolă însemnată 
politică ca capă ală oposiției maghiare.

*❖ *
Kossuth la Abrudu. De o vreme încoce 

nu numai orașele din Ungaria, der

și în părțile Ardelene s’a produsă o ade
vărată rivalitate de a alege pe expa- 
triatulă Kossuth cetățenă de onore. Se 
comunică că și Abrudulu l’ar fi Jalesă. 
Câtă sună de frumosă;, Abrudulă și Ko
ssuth, decă ne vomă reînprospăta anii 
1848 și 1849, dice „Telegr. română.

*’ £ *
Exposiția agricolă din Chișenevii, care 

se va deșchide câtă mai curendă preo
cupă multă guvernulă basarabiană. Pro
prietarii, cari se țineau mai înainte în 
reservă față cu acestă întreprindere, a- 
rată acum totă mai multă interesă, ast
felă că numărulă espunătoriloră se mă- 
resce din c|i în 4*- Eiindă Basarabia o 
țeră esclusivă agricolă, are prin urmare 
ună viu interesă pentru tote rechisitele 
și mașinăriile nouă și complete ale agri
culture! ; de aceea s’a concesă și stră- 
iniloră industriași de acestă branșă să 
ia parte la espunere. . Cu privire la a- 
cesta au luată marea societate a drumului 
de feră (Petersburgă-Moscva), liniile 
sud-vestice, pe urmă societatea rusă de 
comerciu și societatea de navigațiune 
măsuri pentru a mai scăde din prețulă 
transportului încoce și încolo. Regimulă 
din parte-i a însărcinată organele sale, 
să adune cu îngrijire complete date sta
tistice cu privire la agricultura din Ba
sarabia, cari la timpulă seu se voră pu
blica.

** *
Troieniți. In dilele trecute s’au în- 1 ’

torsă peste munții Salcova catră Reghină 
7 păcurari cu 16.000 oi, 10 câni și 2 rî- 
mătorl. Pe coma muntelui i-a apucată 
ună viforă de zăpadă și îi troeniră cu 
totulă, încâtă numai trei ciobani au pu
tută scăpa. Pănă acum nu rs’a dată de 
nici o urmă a celorlalți ciobani, nici 
a turmei de oi.

* *
Lupta CU ună lupă. Ună țeranu bă

trână din comuna Voia rusescă, în comi- 
tatulă Șaroșă, avu în dilele acestea o 
luptă teribilă cu ună lupă. Bătrânulă 
țărână plecase dimpreună cu fiica sa ca 
se vândă nisce porci la tergulă din Ha- 
nusfalva, când dintr’o-dată se reped! din 
tufișulă de lângă drumă ună lupă, care 
într’o clipită sfâșia, pe umilă din porci. 
Fata țăranului, care gândea că lupulă 
acela e ună câne, îlă lovi cu bățulă. 
Lupulă se arunca cu turbare asupra bie
tei fete, care începu se fugă, pe când 
tatălă ei da cu bățulă necontenită în lupă. 
Dintr’odată lupulă printr’o săritură în 
lături apuca pe bătrânulă țărână, care 
însă cu o putere uriașă trânti pe lupă 
la pămentă, unde și râmase amețită. 
Repede însă se sculă erăși lupulă și 
dintr’o săritură fii în spinarea bătrânului 
de 60 de ani, și-i înfipse colții săi în 
frunte trăgându-i pelea josă de pe ea. 
Bătrânulă cu totă durerea grozavă nu-șl

perdu cumpătulă,/ci apucă fera spurcată 
de gâtă ca amândouă mânile și o trânti 
cu o putere. mare>. la" pământă, după 
aceea cu-o mână scose cuțitulă, cu care 
spintecă pântecele' ferei sălbatice. Când 
sosiră omenii din sătulă vecină, pe cari 
îi chemase într’ajutoră fata, care fugise, 
lupulă era deja mortă. Bătrânulă țărână 
fu transportată în sătulă vecină, unde 
ună chirurgă îi legă ranele. A doua di 
fu dusă în spitalulă dela Eperies. Abia 
putea vorbi, der la întrebările omeniloră 
dimprejurulă lui răspundea cu mândriă: 
„Am fostă soldată.“

$ .**
Școla specială pentru cismari din Si- 

biiu îșl începe în săptămâna acesta noulă 
său ană școlară. Noulă plană de învăță- 
mântă dă ocasiune școlariloră de a vi- 
sita școla seu într’ună cursă de trei luni 
seu într’unulă de șese luni dela 5—8 
ore sera. Insinurăile pentru a fi primită 
în acestă școlă suntă a se adresa pre
ședintelui țehului cismariloră Mihailă 
Gehnel în Sibiiu.

*
Negustori de fete arestați. Prefectulă 

poliției din Budapesta primi șcirea tele
grafică dela poliția din Cormoncz, că doi 
bărbați, cari voiau să transporteze trei 
fete maghiare în America, au fostă a- 
restațl. Imediată telegrafia acesta îndă- 
rătă la Cormoncz, ca se fiă escortați atâtă 
cei doi bărbați, câtă și cele trei fete la 
Budapesta. Insă poliția din Cormoncz tri
mise numai pe cele trei fete și pe unulă 
dintre bărbați cu numele Salamon David, 
celălaltă o luase la sănătosa. Cele trei fete 
suntă din familii onorabile, der sărace, 
și așa se vădură constrînse să-și caute 
de lucru. Ele îșl aflară de lucru la ună 
proprietară din Vață. Aci făcură cuuos- 
cință cu ună vără al proprietarului, anume 
Salamon David, care tocmai atunci sosise 
din America. In timp scurt acest „patriot“ 
ademeni pe sărmanele fete ca să mergă în 
America cu elă, promițendu-le, că acolo 
vor putea mai bine să-și câștige pânea 
cea de tote dilele. Fetele se învoiră și 
astfelă plecară cu Salamon David și cu ună 
altă individă necunoscută spre America. 
Der în călătoria loră spre Cormoncz, 
bănuițl fiindă, fură arestați și trimiși la 
Buda-Pesta. Prefectura poliției Pesta 
dete feteloră libertatea, er pe Salamon 
Davidă îlă trimese la poliția din Vață 
unde s’a și începută se se cerceteze cu 
deamăruntulă afacerea acesta.

* Jjc
Iconarii ruși, D-lă Popoff, marele 

comerciantă din Moscova, a organisată 
o companiă de 273 iconari, cari plecă 
dilele acestea din Moscova în peninsula 
balcanică, pentru vendarea produseloră 
picturei ruse. După cum e informată 
„Telegrafulă Românu“ din BucurescI, 
acești iconari plecă cu marfă în valore

dagogiău că: la formarea caracterului 
copilului se receră mai înainte de tote 
trei lucruri: ascultare, aclev&ătate și socia- 
frilitateu. Și în tractatulu despre„sociabili- 
tate“ dice că: „copii trebue să fie cu 
inimile deșchise și așa de serini în pri
virile loră, întocmai ca și sărele. Numai 
inima cea veselă este în stare a simți 
plăcere în ceea ce este bună. 0 reli- 
giune, cetâlă întunecă pe omă, este falsă.“ 
Herbart încă susține, că la educațiune 
mai înainte detote se recere, ca copii să fiă 
aduși cu seriositate și tăriă în o posițiune, 
care să le fiă plăcută și săi conducă la o 
francheță sociabilă. Precum produce despo- 
tismulă numai vi'cleșugă, fățărnicia și 
răutate, spiritulă bunăvoinței și ală ve
seliei va promova francheța, adevărtatea 
și înclinarea copiiloră și prin acesta va fi 
pusă basă la caracterulă morală ală șco
lariloră. Adevărătatea este trăsura cea 
mai esențială a caracterului. Kant
dice că : „omulă, care mințesce, n’are 
nici ună caracteră? — Sub domnia bu
curiei și veseliei voința copiiloră se în- 
tăresce. Numai decă voința copilului 
ia o direcțiune rea, trebue abătută.

De aceea noi mai avernă să luămă

în considerare și ordinea școlară. Pănă 
când voința copilului este necultivată, 
are să fiă subordinată voinței educato- 
riloru săi, adecă are să asculte de voința 
acestora. Comeniu dice: „cine îșl dre- 
seză bine caii sei, îi învață mai ântâiu 
să asculte de frâne ; cine voesce să cul
tive copii, trebue să-i dedea mai ântâiu 
să asculte de cuvinte/1 — Kant dice : 
„La începută copilul ă trebue să asculte 
orbesce. E lucru nenaturală, ca copi- 
lulă să comandeze prin strigătulu său 
și celă tare se asculte de celă slabă.11 
— Chiar și Ilousseau stăruesce pe lângă 
ascultare. Lucru firescă, că ascultarea 
pretinsă de educatoră este numai ună 
mijlocă pentru educațiune, scopulă ei fi
nală este însă ascultarea de legea mo
rală. Cu câtă școlarulă vine mai îna
intată în etate, cu atâtă mai puțină 
ascultare va fi de lipsă. Ascultarea tâ
nărului începătoră este numai o supu
nere față cu regulele datorinței.

încrederea și iubirea școlarului că- 
tră învățătoră este cea mai bună teme- 
liă a ascultării. Copilulu trebue să-aibă 
convingerea, că voința învățătorului e 
cea mai buuă și că ea purcede din ună '

simțămentă binevoitoră. De aceea în- 
vățătorulă trebue să poruncescă câtă 
mai puțină și întotdeuna numai în modă 
liniștită și blândă; învățătornlu trebue 
să persiste în porunca dată, decumva nu 
se va fi greșită când a dat’o, trebue să 
laude urmările cele bune ale ascultării; 
trebue să câștige mai departe sprijinulă 
părințiloră; să fiă mai înainte de tote 
imparțială și dreptă cătră toți școlarii, 
cătră cei avuțl și cătră cei săraci, cătră 
cei din clasele mai nobile și din clasele 
mai de josă ale poporațiunei; să fiă în- 
țeleptă și cumpătată în aplicarea pe- 
depseloră, și niciodată să nu pedepsescă, 
când este cuprinsă de mâniă.

Se ridică în timpulă nostru și acea 
plângere în contra învățătorilor0, cumcă 
inspecțiunea loră asupra școlariloră este 
mărginită numai în lăuntrulă edificiului 
școlară, și cumcă loră nu le pre pasă' 
de cele ce le facă copii de scolă afară 
de edificiulă școlară. Ca să se evite pe 
viitoră astfelă de plângeri, învățătorulă 
în calitate de educătoră, nu trebue să 
fiă nepăsătoră față de transgresiunile, ce 
le face tinerimea atâtă în scolă câtă și 
afară de ea.

Cașurile obveniente precum: min
ciuna, răutatea, fumatulă, cercetarea 
cârciumeloră fără însoțirea părințiloră 
suntă de a se pedepsi aspru.

Ca să fiă pe strade atâtă diua câtă 
și noptea o inspecțiune mai mare și 
pentru ca scola șz casa să devină în ună 
raportă mai strînsă, să se înființeze în 
fiecare sată și orașă câte o reziniune de 
educațiune. Pentru tbte lucrurile și ni- 
suințele s’au întemeiată în dina de as- 
tădl reuniuni, der numai pentru cele mai 
importante lucruri și nisuințe nu. In șe
dințele acestoră reuniuni să se țină a- 
deseorl disertațiunl cu privire la educa
țiune. Reuniunile școlare să se îngri- 
jescă, ca să scotă la lumină scrieri po
porale privitore la educațiune și să le 
împărțescă tuturora familiiloră.

Ună mijlocă menită spre a mări 
însemnătatea scolei este și acela, ca să 
i se dea flăcărui școlară, care părăsesce 
scola pășindă în vieța practică, unii tes
timoniu școlarii despre purtarea, diligința 
și cunoscințele ce le posede. Pe aceste 
testimonii, voră trebui se pună mare pond 
toți măestrii, principalii ș. a. cu prilegiulu 
primirei tineriloră în serviciulă loră.
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de peste 70,000, — scopul! fiind! inse 
ca să agite.

:—;—•
Mare hoția la Iași. Sub acest! titlu 

cetim! în „Telegraful!' Româna16 din 
BucurescI: Duminecă, la ora 6 dimineța, 
una servitor! ala casei de bancă Mi
chael Daniel et filș din Iași, voinda sS 
curețe biurourile, care fuseseră închise 
timpă de trei dile ale sărbătorilor! evre
iești, spre marea lui surprindere găsi 
ușile comunicătore între biurourl închise, 
pe când de obiceiu ele stau deșchise. 
Deșchidenda ușile și ajungenda în ca
mera unde este instalata tesaurula aces
tei case de bancă, a găsită: o ladă mare 
de fera sistema Wertheim Nr. 4 spartă, 
și la cealaltă mai mică numai o încer
care de spargere. Servitorula dândă 
alarma, a sosita la fața locului stăpânulă 
sgu împreună cu tota persoualula băncei 
și a constatata lipsa din casă a 6,000 
napoleoni de aura, a 120,000 lei în bi
lete de bancă și a două pachete cu bi
juterii, dintre cari unuia ala d-nei Re- 
beca Vasserman și unuia ala domnului 
Schnurer, aflate la d. Daniela în păs
trare. Păgubașii observă, că tâlharii s’au 
introdusa prin podula casei, care aci 
unde este tesaurula are ună singura “tagiu, 
și au sparta bolta și s’au scoborîtu pe o 
scară de frânghie, de sigura în sera de 
MercurI spre Joi, împreună cu o mul
țime de unelte pentru spargere, adecă 
burghie, șurupurî, dălți, clești de diferite 
mărimi și pentru diferitele trebuințe, una 
felinarfl obscura etc. Tâlharii trebue să 
fiă forte dibaci mecanici, căci au pro
cedată în operația loră într’ună moda 
destula de iscusita, făcând! pe supra
fața ușei o deșchidătură, atâta câta ține 
brosca de susă, er pentru cele două de 
josu au rupta cu totul! placa de fera 
între amândouă broscele.

Poliția fiinda avisată, s’a dusa la 
fața locului împreună cu tota parchetul! 
spre a procede la cercetări. Pănă acum 
s’au mulțămita a stabili, că tâlharii au 
scoborîta casa vecinului d-lui Daniei, 
care este tota c’una etaja, s’au intro
dusa în podula casei și aci au sparta 
bolta ridicânda cărămidile în podă, au 
legata scara de frânghie de una căpri- 
orfl și s’au coborâtă în tesauru, unde au 
lucrata cu totă ardorea. Este probabila, 
că Joi sera chiară să fl fugită din Iași hoții 
profitând! de învălmășala ce era la gară 
cu plecarea reginei Natalia, și prin ur
mare d. Danielă pdte să fiă sigură — 
după cum dică coreligionarii săi, cărora 
le pare bine, că a fostă furată—că nu se 
mai întelnesce cu banii. Tote pachetele 
cu bonuri și alte hârtii de valore de 
mai multe milione au rămasă în locul! 
loră, n’au fostă nici măcară deșchise de 
curiositate să vadă ce era în ele. Pănă 
acum hoții n’au fostă prinși.

Literatură.
„Unsere Kunst in Wort und Bild.“ 

Prima broșură din acestă opă, care iese 
sub protectoratulă Alteței Sale Maria 
Teresia a apărută. Ea fu așteptată cu 
nerăbdare și oferă ună interesantă și a- 
trăgătoră cuprinsă. Deja pe pagina 
primă a broșurei se află drăgălașele por
trete ale artistelor! : D-șora Abel ar

tistă în mimică la Opera din Viena și 
cântăreța Abendroth. Pe urmă vine : 
tenoristulă din Praga Alberti, Domna 
Albrecht, Ana și Ida Baier, Ludovică 
Anzengruber c’ună portretă și escelente 
epigrame, Louis Arnsburg, Rosa Barah, 
Ludovică Bar-nay, Agata Bărsescu, Edu
ard de Bauernfeld cu una din poesiile 
Lui cea mai strălucit#, Baumeister, Luisa 
Blaha, Lola Beeth, Intendantulă Baron 
Bezecny, Bianca Bianchi, Ioană Brahms, 
și mulțl alții voră urma.

Broșura nu cuprinde mai puțină ca 
41 portrete și 46 autograme, 12 foi de 
artă de Otto de Baditz, Fani Assenbaum, 
Feri Beraton, Iuliu de Benzur, Ioană 
Bene, Tina Blau, Hans Brandstetter, 
Th. Breidwiser, Carlo Briochi, Brodszky. 
Budinszky, Bruck Lajos, mai departe 
composițiune de Iuliu de Beliczay, de 
Booklet, Rudolf Bibl, Borodcicz, Barta
lus, Brandl, Bruyck; într’adevără ună 
frumosă conținută. — Fiă-care broșură 
costă 50 cr., și întregă opulă va apăre 
în .10 broșuri. Opulă oferă fiă-căruia 
ceva interesantă, de aceea se pote re
comanda. Ediția se află în Viena, IX. 
Berggasse 37. Afară de aceea se pote 
procura prin tote librăriile.

..ALBINA" instituții de creflitu și de economii.
Filiala BSrașovu.

Conspectul! operațiuuiloru (le cassă în luna 
Septemvre 188!).

Intrate:
Numerar cu 31 August 1889 fl. 4,805.01
Depuneri spre fructificare . 97,697.53
Cambii răscumpărate. . . 121,292.47
Conturi curente .... 123.797.40
împrumuturi pe producte . 2,719.63
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi. 3,838.—
Monetă...... 9,768.47
Interese și provisiuul . . 4,506 15
Comisiuni...... 147.81
Diverse . . . -. . . . 1,833.20

fl~~37(Î40Ă67
Esite:

Depuneri spre fructificare fl. 95,591.42
Cambii escomptate . . . 130.112.36
Conturi curente...... 113,331.54
Lnprumuturl pe producte . 1,871.06
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi....... 9,451.—
Monetă................. 11,681.43
Interese și provisiuul . . 691.26
Comisiuni................. 149.81
Diverse................. 1,379.31
Spese și salare....... 623.05
Numerar cu 30 Septemvre 1889 5,523.43

T~ 370,405~67
V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu m. p. 

di ri gen tu. adj unct.ft,
V. Gămulea, m. p. 

comptabilă.

TELEGBAMELE„GAZ. TRANS."
(Serviciul! biuroului de coresp. din Pesta.) 

Darea de semă a d-lui Tisza la banchetul! de eri.

Oradea-mare, 3 Octomvre. Mi- 
nistrulă-președinte clise în vorbi
rea ce a ținut’o eri înaintea ale- 
getoriloră săi cu privire la situa- 
țiunea generală politică: „ putem ă

nesiguranța cea mare privitdre la defi- 
nițiunea concepteloră morale, ce o în
tâlnim! la școlari. Suntă forte . mulțl 
școlari, cari n’au alte cuvinte pentru re
lațiunile morale și imorale decât! : „pe- 
cat“, „bine“, „rău“, „dreptă“, „nedrept4 * * * * * * 11! 
Singuraticele virtuți și greșeli nu suntă 
deosebite. Se arată o mare sărăciă de 
concepte morale. Și acesta nesmintită 
că este o urmare firescă a împrejurărei, că 
instrucțiunea din religiune nu se predă 
în școla poporală precum se cuvine, ase
menea și lipsa de adevărate manuale de 
etică.

4. Cultivarea conceptelor», și principii
lor» morale. Imboldul! voinței și ală 
lucrărei zace în semțăminte. Din acesta 
nu pote să resulte cumcă cultivarea con- 
cepteloră și principiilor! morale, învă
țătura despre dreptu și datorință n’ar
avea însămnătate mare pentru cultivarea
caracterului. Cu tote că simțămintele 
împingă la lucrare, totuși rațiunea deja 
esercieză o influință asupra direcțiunei 
voinței tinerilor! mai înaintați în etate. 
De aceea în etatea mai coptă a tineri
loră, trebue ca prin instrucțiune să lu
crăm! la cultivarea concepteloră loră
despre drepturi și datorințe. O astfelă
de instrucțiune conduce pe școlară dela 
semțirea binelui la conștiința lui, la cla
ritate cu privire la elementele morale și 
imorale ale voinței, la tăriă și perseve- 
ranță în direcțiunea binelui. Acestă perse- 
veranță este substanța caracterului bună. 
Prin astfelă de instrucțiune ajunge co
pilul! la norme morale, spre a pute ju
deca relațiunile de vieță ale omeniloră 
și spre a recunosce moralitatea ca pe 
obiectulă întregei societăți civile și a 
omenimei.

Este de totului totă bătătore la ochi

Se recere der ca instrucțiunea din 
religiune să se propună astfelă, încâtă 
totă odată să fiă împreunată și cu învă
țături morale. Chiar și ună prelată ro- 
mano-catolică, Archiepiscopulă V. E. 
Milde, care a trăită în Viena, pe la în
ceputul! acestui veac! și a scris! o 
etică minunată, pretinde o mai mare 
considerare a eticei recomandând! spre 
scopul! acesta istoriore din cercul! de 
vedere ală copiilor!, din istoriă și bio
grafii de ale omenilor! mari.

(F. W.J Trad. V. S...I. 

se sperămu totă mai sigură, că 
pacea nu va li turburată. “

Dlu Tisza amintesce apoi ata
curile ce s’au îndreptată în contra 
persdnei sale și dice că aceste a- 
tacuri nu. Fau intimidată.

Cu privire la reforma admini
strației c|is^, că nicî unulă dintre 
miniștri nu e de părere, căîntrega 
reformă ar consta’ în numirea 
funcționariloră, mai departe nicl- 
unulă dintre miniștri nu are in- 
tențiunea, ca prin reformă sS se 
nimicescă autonomia municipiilor 
și întregulă loră cercă de activi
tate politică, ci miniștrii voiescă 
se susțină cerculă de activitate 
ală municipiiloră și ca nisce sta
vile ale constituțiunei, ce suntă, 
voiescă ca în locă de alegerea 
funcționariloră se asigure numai 
unu controlă stabilă. In ce pri- 
vesce municipiile orășenesc! tre
bue se se concedă o mișcare mai 
liberă. Reforma trebue se se în- 
cepă la micele comune și trebue 
se se facă pe o basă sănătdsă. 
Trebue se se creeze o curte admi
nistrativă. Totă reforma trebue se 
fiă discutată de bărbați cu praxâ, 
ce voră fi conchemaț! din tote 
părțile țerii.

D-lu Tisza ridică în fine pa- 
harulu în sănătatea acelora, cari 
aperă liniștea și concordia între 
diferitele classe și confesiuni con
tra ori și cărui atacă și pentru 
aceea, ca toți membrii națiunei 
se trăiescă în bună înțelegere și 
concordia cu armata.

Vorbirea a făcută cea mai 
adencă impresiune.

Berlinii, 3 Octomvre. Monitorulu 
imperiului publică, cumcă împe- 
ratulu a luat cunoscință despre cu- 
prinsulu cțiarului „Keuzzeitung“ 
dela 26 Septemvre și desaprobă 
viu părerile esprimate în elu și 
atacurile asupra altoru fracțiuni. 
Cuvintele de aprobare ale împă
ratului face mare sensațiune de- 
orece ele esercită mare influință 
asupra desvoltării mai departe a 
partideloră.

Berlinii, 3 Octomvre. La bursa 
de aci și din Hamburg a circu
lată faima, că guvernulu va cere 
unu credită de 300 milibne nen- X 
tru scopuri militare.

Belgradu, 3 Octomvre. Aface
rea Reginei Natalia începe a de
veni neplăcută, debrece pănă acum 
nu s’a ajunsă nici ună resultată 
positivă.-

DIVERSE.
Aparițiuni fenomenale. Unu doctor! 

francos! a făcută un! raportă în privința 
unei dame, pe care a observat-o multă 
timpă și care se bucură de curiosa fa
cultate de-a pute mișca ochii, însă inde
pendentă unulă de altul! : pe când unul 
se mișcă la drepta, celălalt! la stânga, 
seu pe când unulă se mișcă, celălalt! 
stă pe loc!. Ea spune, că din copilări# 
făcea asemenea eserciții oculare, și prie
tinele petreceau uitându-se la aceste 
mișcări curiose. Femeia vede numai cu 
ună ochiu er -cu celălaltă nu. In stare 
ordinară însă vede bine cu amândoi ochii. 
Același doctoră spune, că a asistată la 
New-York la conferințele unui natura
listă, care se servea deodată de amân
două mânile; pe când cu o mână făcea 
cu creta pe tablă partea dinainte a ani
malului, cu cealaltă făcea partea dinapoi. 
In sfârșită, doctorul! mai citeză cașul! 
unei familii, în care membrii ei nu pu- 
teu face vre-o mișcare cu o mână, fără 
ca și cealaltă să se misce în același 
sens!.

Crispi și Bismark. Crispi istorisesce 
următorele unui redactor! ală darului 
„Roma“ : „In timpul! primei întrevederi 
cu prințul! de Bismarck la Friederichs- 
ruhe, marele-cancelară într’un! moment! 

ordonă să se aducă două halbe de bere. 
Mă învitâ să beau una. I-am spus!, că 
nu beau decât! apă. Cancelarul! remase 
ca încremenită; el! nu dise nimic!, după 
ce bău o halbă, bău și p’aceea ce mi-o 
oferise. Puțină după acesta, cancelarul! 
ordona să se aducă două pipe. Bismark 
aprinse p’a lui și’ml dădu pe cealaltă. 
— Alteță, răspunseiu eu, vă mulțămescă, 
nu fumez!. — Cum, dise cancelarul!. 
Nu beți, nu fumați; ce fel! de omu 
sunteți

0 dramă familiară dintre cele mai 
triste s’a întâmplat! la Odesa în dilele tre
cute. Profesorul! dela liceul! Riche
lieu cu numele Robert Sause trăia acolo 
de mai mulțl ani dimpreună cu nevasta 
sa și patru copii. Fiindă-că era însă 
austriacă, i-se spuse că va fi depărtată 
din slujbă, ceea ce îl! întrista atât! de 
multă, încâtă se spândurâ. Nevasta sa 
vădendu-lă mort!, se sinucise și ea a- 
runcându-se de pe ferestră dela etagiul ală 
patrulea; mai înainte însă șl-a omorîtă 
pe cei trei copii; unulă, cel! mai mică, 
însă se ascunsese sub pată, astfelă a scă
pată cu vieță.

Inundări în Japonia. „Newyork He- 
rald“ publică și el unele amănunte asupra 
grozavelor! inundări, de care a fostă 
bântuită nu de multă Japonia. In pro
vincia Kiri. în Japonia de sudă-vestă, 
au perită peste 10,000 de omeni, mai 
multe orașe au dispărută cu totul! de 
pe suprafața pământului și altele suntă 
adl numai nisce ruine. Catastrofa s’a năs
cută prin ploile cele neobicinuită de 
mari din luna lui Augustă, cari au fă
cută să se reverse rîurile Kinagova, Ki- 
dakagoan, Kinoeum, și au dusă cu sine 
iazurile, Pagubele se urcă la 1,200,000 
livre sterlinge (adecă peste 10 milione 
florini). Totă ținutul! este acoperită cu 
cadavre și comunicația ește așa de în
greunată, încâtă în urma defectudsei îm
părțiri de victualii este temere de o 
nouă calamitate, de fomete.

Ceva americanii. In Boston! apare 
o nouă gazetă, întitulată „Ea^ redactată 
de o femeia, cu colaboratore femeescl. 
Și’n tipografiă suntă numai femei anga
jate ca culegătdre. ț)iarul! nu primesce 
nici ună felă de scire, în care ar fi 
vorba de vr’unu bărbată, nici chiar a- 
nunțurl de logodne seu cununii. Despre 
sexulă tare nici pomană în diară, la in- 
serțiuni se pomenesce numai de între
prinderi conduse de femei. Numărul! 
prim conține ună articulă din pena unei 
Miss Kati Holbourne, care să începe cu 
cuvintele : „Puterii brutale, lăudăroșiei 
de sine, silei nu 11 se voră deschide co
lonele diarului.“ Diarulă are deja nu- 
mărose abonamente și i se profețesc! 
mari succese.

C/’sîfi’Swlâi pieței fiSrașeviăi
din 3 Octomvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.44 Vend. 9.46
Argintă românesc! - n 9.38 îl 9.40
Napoleon-d’orI- - - ii 9.47 n 9.48>/2
Lire turcescl - - - j, 10.72 n 10.74
Imperiali - - - - r 9.72 îi 9.73
GalbinI îi 5.58 n 5.61
Scris, fonc. „Albina“6u/o î* 101.— H 102.-

n >■• n 5°/0 r» 98.50 H 99.
Ruble rusescl - - - n 122.— ÎJ 124.—
Mărci germane - - 58.20 î) 58.50
Discontulu. 6—8% pe anu.

Cursulu la bnrsa da Viena 
din 2 Octomvre st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 99.90
Renta de hârtiă!0/,).................................95.10
împrumutul! căilor! ferate ungare - 114.90 
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ost! ungare (1-ma emisiune) - - 95.70
Amortisarea datoriei căilor! ferate da

ost! ungare (2-a emisiune) - - 99 90
Amortisarea datoriei căilor! terate de

ost! ungare (3-a emis’une) - - —.—
Bonuri rurale ungare ----- 112.40 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 87.80
Bonuri rurale Banat!-Timiș! - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 99.50
Bonuri rurale transilvane - - - - 138.—
Bonuri croato-slavone ----- 127.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - —. - 
Galbeni împărătesei- ------ 5.66
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 943
Mărci 100 împ. germane - - . - 58.47‘/2
Londra 10 Livres sterlinge - - - _ 119.80

Editor! și Redactor! responsabilă : 
Or. Aurel IMureșianu.
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Institute de creditu și de economii

primesce în comisiune efectuirea de plăți și 
încassări atâtiî în interiorulii țerei câtu și 
în străinătate.

Cumpără, vinde și amaneteză monete, efecte 
și cupone, dă însăși seu îngrijește cecuri, asig
nate etc. și se recomandă în deosebi pentru, 
esecutarea în comisiune a ori-cărei transac- 
tiuni de bancă în România.5

Informațium mai de aprope se potu lua dilnicu în 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8—2 ore d. a.

/• „GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni. . .i
luni. . ,
anu.

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

tt îi

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni................................................. 10
șese luni.......................................  . 20
unu anii................................................. 40

fi. 

fi.

fi.

Ml

if.
fr.
fr.

0O-€9-€9O-e3-€3"O-O-€3-€3-Q-G3-€9-€• DE ÎNCHIRIAT
2 este casa din preurbiulu Scheiu, 
1 strada mare Nr. 1380, constă- 

tătore din trei odăi, bucătăriă,

Ț
T pană la Septe.
? Informatiur

0

J

------  • • - ’ cî) pivniță, podu, unu grajdiu r 
micu și o grădiniță, de acuma i 

mvre 1890. x
Informațiune mai de apr op e r

1 dă Eforia ’școlară în edificiulu J 
“ gimnasiului română ort. res. x
2 de aici. 173,3-2 x

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei” 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu...........................................................2
șese luni........................, . . . . 1
trei luni............................. ■ .

Pentru România, și străinătate:
anu........................................................ S
șese luni.............................................. 4
trei luni.................................. .2

Pe
Pe
Pe

fi. -
fi. —

50 cr.

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, să 

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

binevoiescă

Mersulu trenurilor^
I

pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 1 Iunie 1889

Budapesta—Predeaift IPredealw—SSwdapesta
ITren de 

per
sane

Trenu 
accele

rată

Trenu 
omni
bus

Trenu 1
mixt 1

Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rații

Tren de 
per- 
s6ne

Trenfi
mixt 1

HS.-S’esta-.l radu-Teiiișj
Trenu 
omni
bus

Trenu 
de

pers.

Teiuș-Aradtt-lB.-IPesta (topșa-micâ—Sibiiu

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. (Ladăny

Or adea-mare ■!

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nădeșel

8.31
11.20
2.22

9.20
11.25
1.04

4.18 2.30

2.35
2.42
3.00
3.31
3.50
4.05
4.24
4.56

5.26

5.49

Clușiu I 
I

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiora
VințulU de
Aiud
Teiușu
Crăciunelu 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediaștl 
Elisabetopole
Sigliișdra
HașfalSu 
Homorodă
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susu

Brașovu 1 
I

I

11.05
11.23
12.44
1.27
1.34
1.42
2.071
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45

TÎ2
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45

6.14

6.30
7.29
7.53

2.34

Ti miști
Predealu

Bucurescî

3.17
3.48

3.10
7.22
5.52

“816
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

Bucurescî
gjQ' Pjredealu 
g no Timiști

1L38
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01:
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12 Micăsasa

,1 7.30
12.50

1.19

Brașovu

7.30
12.50
1.19
2.15

Viena
Budapesta5.03 r ’

^.2^ 'Szolnok
7.23

11.-

Feldiora
Ap aț a 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișoră 
Elisabetopole 
Mediaștl

Copșa mică

6.24
6.38
6.56
7.15
7.48
9.13

10.04
10.12:
10.19!Apahida
10.45!
11.34;
12.11
12,294

1.10
1.30:
2.14:
2.541
3.35:
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

I.

iBuresu-fLudosu-BSistrila, , ,

Mureșii-Ludoști 
Țagă-Budatelecti 
Bistrița

Blașiu
Crăciuneltl
Teiușft
Aiudu
Vințulu de susu
Uiora
Cucerdea
Ghirișft

I 
I

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

2.15
2.47
3.07
3.22
3.56
5.07
5.28
5.57
6.19
6.33
6.47
7.09
7.20
7.47
8.05
8.23
8.33

9.04
10.04
10.41

I

Q o

a

<-

& O o 
g
6

n>

Aratlu I 
I

Glogovațtt
Gyorok
Pauli șu
Radna-Lip
Conop 
jBerzava
Soborșinu
Zamti
Gurasada
Ilia
iBranicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibottl
Vințulii de joșii
Alba-Iulia

uTeiușu________
'I I,
Simeria(Piski)-Petroșeni| Petroșeni-Sinieria(Piski)

ova

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

7.40
10.42
3.53
4.29'
4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

Trenu |j
de 

p ers.

1
3.40,ITcinșft

Alba-Iuliti9.30
12.38 vințulil de
5.36 Șibottl 

Orăștia

joșii

6.06
6 18 Simeria (Piski)
6^43

6.55
7.14
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37j
10.53'
11.39
12.01
12.29
12.45
1.24 Viena

Deva
Braniclca
'Ilia
Gurasada
Zamu 
Soborșină
Berzava
Couoptl
Radna-Lipova 
Paul ișu
Gyorok
Glogovaț

Aratlii

Szolnok
Budapesta

Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
I Trenu 

mixt

Nădășelii
Gîhrbău
Aghireșu
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev
Mezo-Telegd
Fugyi-Vâsârheli
V ârad- Velencze

I
I

Oradea-mare

P. Ladăny 
■Szolnok
Budapesta

Viena

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

10.57

11.20

11.54

12.24
12.36
12.48

1.03
1.29
1.43
1.49
2.04

3.27
6.10
7.06
8.40
1.40

10.50
1.23
3.29
7,45
6.05

Bistrița-uresu-Baidosu’ , •>

II
4.30j Bistrița
7 gr- Țagti-Budatelecu 

Murești-Ludoșii

Notă: Numerii încuadrațl cu nii grose însemneză orei e de nopte.

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52"
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22

8.156.— _ _
1.40 6.05

1.42
2.32

Copșn-mică 2.05 4.35
Șeica mare 2.38 5.05
Domnești 3.22 5.46
Ocna 8.- 3.46 6.17
Sibiiii 8.35 4.18 6.40

Sâh iiai-BJopșa-micâ

Sibiiu
| Ocna 
'■Lomnesă )• . ’
Șeica mare 
hCopșa-mică

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

Cucerdea -Oșorheiu 
ileghinulu siisescii

6.01,
Ș-44Cttcerdea

Cheța 
7144 Ludoșfi

M.-Bogata 
lernutii 
Sânpaulti 

____ ' Mirașteu

Simeria 6.47
li

11.54 Petroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12!
Hațegu 8.51 1.28' Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.231,Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 fiiHațegă 12.23 7.26
Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

Ara du—Timiso r a.
===== -

Timișora—Aradu

Aradu 6.12 4.12 Timișdra 6.25 1.15
Aradulu nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
N emeth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
Orczifalva 7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36 3.13
Merczifalva 8.13 6.04 Aradulii nou 9.11 3.51
Timișdra 9.04 6.50 Aradu 9.27 4.05

Giiirisu—Turda Turda-Ghirișu

3.-
6.49
9.35

3.19
3.40

Ghirișu 9.33 4.19 Turda 8.29
Turda 1 9.54 4.40 Ghirișu 8.501

Sighișoră—Odorheiu Odorheiu—Sighișoră

Sighișoră
Odorheiu

6.05 Odorheiu
9.12 Sighișoră

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.

I
Reghinul-săs.

Oșorheiu

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.51 11.11 4.15
4.06 11.20 4.41
4.43 11.57 5.28
4.58 12.12 5.44
5.21 12.36 6.08
5.40 12.55 6.27
6.-
7.35

4.58
7.—

Beghinulu săsescil
Oșorheiu-Cucerdea

Reghinul-săs.

I
I

Mirașteu

8.-
9.49

10.20
10.39

6.—
8.56

Oșorheiu

Sânpaulti 7.28 12.58 11.02
lernutii 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoști 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski)-Un ied.

Simeria (Piski) 2.18
Cerna 2.39
Uniedora 3.08

ILnied.-Simeria (Piski)

l'niedora 9.30
K-erna 9.56
Simeria .10.15

I

l


