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Tinerii români clela șcâlele streine.
Decă, precum am arătat în nu

mărul de ieri, sunt atât de îmbu
cură tore pentru noi constatările lui 
„Pești Hirlap“ privitor© la necer- 
cetarea aprope absolută a șcâlelor 
poporale de stat din partea școla
rilor români, nu tot atât de îmbu
curător© sunt raporturile, în cari ne 
aflăm în privința acâsta față cu șcb- 
lele medii și superibre ungurescl.

Lipsa de șcâle române supe- 
ribre și nesuficiența numărului șco- 
lelor nostre medii silesc pe cei mai 
mulțl dintre părinții români se-ș! 
trimită fiii lor la șcdle streine. 
Multe șcdle medii ungurescl au să 
mulțămescă esistența lor aprâpe nu
mai școlarilor români, căci de n’ar 
fi ei, școlele ar rămâne pustii. Cer
ceteze cine-va programele școlelor 
medii unguresc! de prin ținuturile 
locuite de Români și se va con
vinge, că nu esista aprdpe nici o 
șcdlă mediă maghiară, care să nu 
fiă cercetată de-un însămnat număr 
de Români, ba la unele șcdle și în 
unele classe numărul elevilor ro
mâni e chiai’ în majoritate.

E trist adevărul acesta, der el 
este cam tot numai urmarea vitre
gei situațiuni politice a timpurilor 
prin cari trecem și, precum am 
atins mai sus, resultă în cea mai 
mare parte din cause independente 
de voința ndstră.

In timpurile de mai înainte, 
când șovinismul și netoleranța na
țională nu ajunsese încă în tabăra 
adversarilor noștri la acel grad de 
turbare asiatică, la care se află ac|l, 
crescerea tinerilor români la șcdle 
medii unguresc! era mai puțin pă- 
gubitdre. Cel puțin tinerilor noștri 
nu li-se lua așa în nume de rău, că 
sunt Români, în unele locuri li-se 
permitea se se cultive în cât-va și 
în limba lor maternă, dându-Ji-se 
voiă să se constitue în societăți li
terare, âr în câte-va locuri propu-

nându-li-se chiar și limba română.
Cu cât șovinismul unguresc a 

luat mai mare sbor, cu atât au fost 
mai strîmtoraț! și tinerii noștri dela 
șcălele medii unguresc!, răpindu-li-se 
orl-ce mijloc de-a se mai pută cul
tiva cât de cât și în limba lor ro
mână, ba nu sunt tolerați să vor- 
bescă românesce nici măcar ei în
tre ei.

Nu mai puțin tristă și strîmto- 
rată este în privința acesta și situa- 
țiunea tinerilor români dela șcălele 
superiăre unguresc!. La Dobrițin, 
de esemplu, academia ungurescă de 
drepturi, după cum comunică foile 
ungurescl, este cercetată anul acesta 
de vre-o 12 tineri români; la aca
demia din Șemniț erau în anul 
școlar trecut vre-o opt tineri ro
mâni și în anul acesta vor fi, de 
sigur, tot cam atâția, de nu cum-va 
mai mulți.

Toți acești tineri români sunt 
lipsiți chiar și de cele mai elemen
tare mijlăce de cultură națională. 
N’ar fi imposibil de-a le veni în aju
tor, căci orl-cât de strîmtoraț! ar fi, 
un este nici un oraș, în care să nu 
se găsescă câte-o familiă română, 
unde ei să se potă concentra; ori să 
li-se pătă pune la îndemână câte-un 
local potrivit, unde se se adune din 
când în când, având la disposițiune 
câte-o bibliotecă cu cărți bune ro
mânesc!, câte-un c|iar de-ale năs 
tre etc.

Așa se ajutau tinerii români 
dela scălele maghiare în timpurile 
vechi și așa s’ar pute ajutora și 
astăcji.

E lucru forte trist, când vec}! 
tineri eșiți din aceste șcăle, trecuți 
prin esamenul de maturitate, ba nu 
arare-orî chiar cu diplome acade
mice, fără de-a ave aprope nici o 
cunoscință de istoria și literatura ro
mână, ba nici un concept de Dămne- 
ajută nu sunt în stare să facă în 
limba lor maternă.

Tinerii noștri aflători la șcăle

streine simt ei înși-șl acest mare 
neajuns și ar dori bucuros să fiă 
ajutorați în privința acâsta, der unde 
și cui se se adreseze după ajutor? 
Afară de redaețiunile cjiarslor nâs- 
tre românesc!, la cari sosesc cJHnic 
cereri |și plângeri de felul acesta, 
ei nici nu sciu măcar la cine se se 
adreseze.

Chiămați de-a se interesa de 
acest lucru ar fi în prima liniă con
ducătorii așezămintelor și societăți
lor ndstre culturale din partea lo
cului. Aceștia ar face un serviciu 
fărte mare causei ndstre culturale, 
decă ar lua asupra lor frumdsa pro
blemă, de-a veni în ajutorul tineri
lor român! dela scolele streine, fă
când ca ei se pdtă găsi în fiă-care 
oraș câte-un focular de cultură na
țională, fiă măcar cât de modest, 
punându-li-se la disposițiune câte o 
bibliotecă cu cărți bune românesc!, 
câte-un <jiar etc.

Dâcă s’ar Introduce odată la 
noi sistema bibliotecilor ambulante, 
pentru car! noi am pledat de repe- 
țite-ori, am ave numai decât la în
demână unul dintre mijldcele cele 
mai bune și cele mai ușor© tot-o- 
dată, pentru de-a pute veni cel pu- 
,țin într’o privință în ajutorul aces
tor tineri ai noștri, fără de-a risca 
nimic și fără nici o greutate.

La tâtă întâmplarea, nu trebue 
se uităm, că o parte forte însem
nată din inteligența năstră o dă as- 
tădi și o va da încă, cine scie pănă 
când contingentul acelor tineri ro
mâni, cari din sila împrejurărilor cresc 
și studiâză la scâle unguresc!, fără 
a ave cele mai elementare mijlăce 
de-a se cultiva și în limba lor ma
ternă. Sărtea acestor tineri trebue 
se ne zacă tuturora adânc la inimă 
și cestiunea, de a le veni în ajutor 
pentru a se pute cultiva măcar cât 
de cât și în limba lor maternă, tre
bue se preocupe cu seriositate pe 
bărbații chiămați a îngriji de des- 
voltarea culturei nostre naționale.

Conferență electorală română. Aflăm 
din isvor sigur, că conferență generală a ale
gătorilor români va fi oonvooată la Sibiiu 
pe fiua de 12 (24) Octonivre c. La ordi
nea (filei va fi oa punct principal atitudi
nea, ce trebue s’o ia alegătorii români din 
Transilvania și Ungaria față cu viitorele ale
geri dietale. — Avis conducătorilor duhu
rilor ndstre electorale, de-a lua oele mai 
grabnice disposițiunl pentru a se întruni 
conferențele ndstre electorale din diferitele 
ținuturi, ce trebue să premergă oonferen- 
ței generata dela Sibiiu!...

CRONICA POLITICA.
3 (15) Octomvre.

țliarele oposiționale din Budapesta 
susțin, că neîntrerupt domnesoe mare fier
bere în oeroul partidului guvernamental 
din causă, că Banfiy disconsideră ou totul 
pe „corifeii1* de pănă aoum, și nu mai faoe 
nici un secret din faptul, că voiesce să-și 
creeze o „gardă“ tînără, care să-l spriji- 
aesoă între orl-ce împrejurări. Mai turbat 
e Tisza Kalman in urma prooederei arbi
trare a lui Banfiy și toți așteptă cu nerăb
dare să audă dedarațiunile, pe cari gene
ralul mamelucilor le va faoe în curând, 
probabil înaintea alegătorilor săi. Se afirmă, 
oă dintre foștii mamelucl md Teleszky, 
mol Bebthy Algernon și nici Ladislau Tisza 
nu vor mai pă?i ca candidați.

*
țliarul nLocalanzeiger'i din Berlin pu

blică interwiewul unui corespondent al său 
cu adjutantul-general rusesc Richter, în 
Darmstadt. Etă dedarațiunile făcute de 
adjutantul Țarului: Ovațiunile din Paris 
mol-decum n’au fost îndreptate contra Ger
maniei. Au fost atinși în mod forte plăout 
prin faptul, oă entusiasmul nemărginit n’a 
fost conturbat moi un ton discordant. La 
nici o ocasiune nu s’a făcut pomenire de 
revanșă. Trebue să znărtunseso, că poporul 
franoea s’a purtat escelent, și atât repre- 
sentanții ofioiall, oât și mulțimea a dove
dit mult tact. Cine se gândesce astăzi peste 
tot la resbel? Care monaroh, oare popor ar 
lua asupra-și o astfel de responsabilitate ? 
Despre armata francesă generalul rus se es-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ ce ored, că Pedagogia sciențifioă de astăfl 
este ultimul cuvânt al esperienței ome- 
nescl, pentru aceia, de sigur, nu are să 
esiste vre-o temă: cu cât mai multă peda
gogia, ou atâta mai bine. Pentru oei oe 
nu împărtășesc însă acest optimism și nu 
cred decât sub multă reservă în eficaci
tatea atâtor metode ce se dau drept in
dispensabile spiritului omenesc, pentru aceea 
târna de abus va fi un obieot de seriosă 
preooupațiune. Mai cu deosebire va fi mo
mentul de a avea aoâstă sâmă la începu
tul practicei pedagogioe, atunci când en- 
tusiasmul orbesoe pe mulțl asupra defeote- 
lor și întreține între toți o emulațiune de 
multe-ori exagerată. Gasul acesta e, după 
tote aparențele, la noi. Pedagogii noștri, 
deși într’un număr relativ restrîns, sunt 
fără păreche, în ceea-ce privesoe ardorea 
cu care aplică metodele învățate prin cărți. 
Leoțiunile lor, pe care le găsim publicate 
prin reviste și cjiare, ou puține esoepțiuni, 
pot fi recomandate ca modele pentru exac
titatea, cu oare urmâză regulele manua
lului. Fiă-care dintre pedagogii noștrii 
aplică pe întrecute treptele și treptișorele

formale, cu care vre-un teoretician i-a plă- 
cut să ne, simphfioe inteligența; ceva mai 
mult, fiă-oare rîvnesce să se arate cel din- 
tâiti în aplicarea celor mai nouă invențiunl 
pedagogice, — de multe-ori forte ouriose, 
cum de pildă am avut ocasiunea să ve
dem, în timpul din urmă, pe cele ale unui 
teoretician al Pedagogii române, de alt 
mintrell un distins cugetător, invențiunl 
ce se pute pune și în figuri geometrice, 
în scopul de a nu mai lăsa nici o îndoâlă, 
că în sufletul omeneso să pbte ceti ca într’o 
oglindă! Și coincidență curioși: aoele fi
guri aminteau pe oele puse pe unele edi- 
țiuni ale... Infernului lui Dante!

In asemeni condițiuni, nu mă sfieso 
a afirma, oă mai bine lipsă de orl-ce soi- 
ință pedagogică, și să se lase profesorului 
bunul său simț, căci, povățuit de bunul 
simț, fiă-care se va ține mai reservat, de
cât să i-se dea o îndrăsaelă nepotrivită cu 
micile adevăruri presărate, icî și colo, prin 
acele manuale pretinse sciențifice!

Și când qio micile adevăruri, pdte cjic 
prea mult.

Deoă Pedagogia ar face astăzi 0 de-

plină întrebuințare de tote adevărurile des
coperite în filosofie și mai ales în Psicho- 
logie, tot ar rămână de discutat, deoă-șl 
are — fiă și de aoum înainte măoar — 
asigurat său nu un fundament soiențifio; 
dăr acesta e departe de a fi oașul Peda
gogii contemporane. Desooperirile unei sci- 
ințe îșl găseso răsunet numai după bre- 
oare întârziere iu domeniul unei scunțe 
străine; căci practica tradițională, autori
tățile stabilite esolusiv în fiă-care soiință 
în parte, sunt destule obstacole, pentru a 
opri un prea repede schimb de idei. Pe
dagogia de astăfl, bunăorâ, stă într’o re- 
lațiune forte slabă ou Psiohologia contem
porană și într’o relațmne forte strinsă cu 
Psiohologia de aoum un soool in urmă. 
Multe din adevărurile, pe oare ea se spri
jină astăql, sunt de mult părăsite în do
meniul Psichologii; altele apoi au fost 
produse pe terenul pedagogic, îără a se 
ține întru nimio sârnă de controlul Psi- 
ohoiogii.

0 Pedagogia indispensabilă educațiunii 
omului, la auc|, sună frumos ce-i drept, în 
realitate însă, suntem departe de a fi invoițl

AbusuB de pedagogie.
De C. R.-Motru.

Sunt d’abia câțl-va ani de oând Pe
dagogia soiențifică a început să fiă apli
cată prin șcdlele nostre, și ou tdte aces
tea, să fi venit încă de pe acum vremea 
să vorbim despre abusul ce se face cu 
densa ?

Unora — nu mă îndoeso — posibili
tatea unui asemenea abus nici nu le treoe 
prin minte: disoiplina pedagogică, îșl c}io 
denșii, e așa de indispensabilă educațiunii 
omului, încât, orl-cât de mult și când s’ar 
face us de ea, rău nu pbte să resulte.

In tesă generală, noi le dăm acestora 
totă dreptatea. Fără îndoelă, nu se pdte 
face nicl-odată abus de pedagogia indispen
sabilă educațiunii omului; întrebarea e nu
mai : ajuns-am noi să cunosoem acea pe
dagogia indispensabilă ?

De răspunsul oe se dă acestei între
bări depinde intrâga oestiune. Pentru cei
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prima în modul oel mai favorabil, |
oă Franoesii au făout imeus progrese mi* 
litare.

*
Depeși sosite din Berlin și Petersburg 

anunță, că numirea lui Șișkin de ministru 
de interne ruseso deja e fapt împlinit. 
Alaltăeri Șișkin a fost Invitat la prâncjul 
de curte din Potsdam și apoi a plecat spre 
Petersburg

Din Sofia sosesc soiri despre o crisă 
ce amenință guvernul lui Stoilov. Orisa e 
provocată în prima liniă de oestiunea ofi- 
oerilor bulgari emigrați în Rusia. Partidul 
așa numit unionist din parlamentul bulgar 
a așternut lui Stoilov un program, în oare 
între altele pretind, ea guvernul să repri- 
mâsoă pe ofioerii emigrați în armata bul
gară, ou ranguri mai înalte. In urma acâsta 
Stoilov a cerut dela principele Ferdinand 
împuternicire de-a disolva sobranja, dâr 
prinoipele nu s’a învoit cu acâsta. Astfel 
crisa guvernamentală pâte urma în fiă-oare 
moment și să asigură, că viitorul guvern 
bulgar va fi unionist și filorus.

*
Alaltăeri la 2 ore 30 m. președintele 

Faure primi în palatul Elysee pe Regele 
Greciei și se intreținu o jumătate de âră 
ou el. Regelui i-se făoură obicinuitele ono
ruri militare, și la 3*/4 bre Faure întorsă 
regelui visita.

*
O depeșă sosită din New-York anunță, 

că Benatorul Onsy publică în numele comi
tetului național republican o sorisore, în oare 
deolară, că alegerea lui Mac Kinley ea pre
ședinte și a lui Hobart ca vice-președinte 
a Statelor unite nordamericane e3te sigură. 
Mac Kinley va primi 270, âr candidatul 
Bryan numai 110 voturi. Șâse state ou 67/ 
voturi nu sunt încă sigure, dâr e forte pro
babil, că voturile vor căde pe partea re
publicanilor.

Mișcări electorale.
Mobilisarea miliției pentru alegeri.

Erd. Hir." primesce din Budapesta urmă- 
tdrea telegramă: „Guvernul unguresc a 
cerut dela ministrul de honvezi săi pună 
la disposițiă pentru durata alegerilor o putere 
armată, de care în privința mărimei ar fi 
egală cu o mobilisare parțială. Deore-ce însă 
în privința cheltuelilor n’au putut ajunge la 
învoâlă, afacerea a ajuns înaintea ministru
lui comun de resboiă, oare numai pe lângă 
acea condițiă a fost aplicat a pune la dis- 
posiția guvernului armata oerută, dâcă mi- 
nisteriul de interne îi va despăgubi chel- 
tuelile, cari urcă la sute de mii de floreril. 
Ministrul de interne a luat asupră-șl ga
rantarea înapoiărei oheltuelilor și astfel ne 
putem aștepta, că alegerile se vor face pre- 
tutindenea cu intrevenirea armatei*.

*
Serbii passiviștî. „Zastava* și „Bra- 

nik* dela 1 (13) Ootomvre o. publică ur- 
mătorea notiță în fruntea foii: „Delegații 
comitetelor centrale ale partidelor națio
nale sârbesol, radicală și liberală, în oali- 
tatea lor de membri ai partidei naționali
tăților în Ungaria, au ținut oonferență co
mună și s'au înțeles, că, conform spiritului 
congresului naționalităților din 10 August 
1895, nu vor pune nicăirl candidați naționali 
la viitor ele alegeri. In oel mai sourt timp 
se va publica îndrumarea oătră alegătorii 
șerbi privitor la ținuta oe au să păstreze 
față cu alegerile".

Prima vărsare de sânge. Abia s’au 
înoeput mișcările electorale și între parti
dele ungurescl s’au și înoeput înoăerările 
și vărsările de sânge. In cjiua de 13 Oo
tomvre s’au întâmplat o asemenea încăe- 
rare în oercul Cubinului de jos din comi
tatul Arva. Alegătorii slovaci ai „partidei 
poporale" s’au înhățăt la luptă ou alegă
torii partidei „liberale". Oei dintâiă (Slo
vacii) plecaseră din comuna Arvavâralja 
spre oomuna curat slovaoă Hrustin, cu 
soop, ca să corteșâscă în favorul candida
tului „partidei poporale". Pe drum se în
tâlniră ou alegătorii jidano-maghiari ai par
tidei „liberale". Drept salutare, ei începu
seră a se cinsti unii pe alții ou insulte și 
înjurături. După ce au Jvăcjut însă, că cu 
vorba nu se face trâbă, au trecut la fapte. 
Mai întâii! începură să și prăvăle unii al
tora trăsurile în șanțuri, apoi a se tooa în 
oap ou ciomegele și cu prăjinele dela stin
darde, er la urmă începură a-și slobocji 
sânge cu ouțitele. Gendarmii în timpul 
acesta steteau la o parte și se desfătau și 
ei în minunatul tablou, oe se desfășurară 
înaintea lor. După o jumătate de oră, văcjend 
ei cum 3e prăvăle trăsurile prin șanțuri și 
cum se sparg oapetele omenilor ou cioma- 
gele, âr burtele cu brioegele, le trăsni prin 
gând să pună și ei mâna pe armă. Se arun
cară cu baionetele asupra mulțimei, culcănd 
la păment două femei. Mulțimea încă se 
aruncă atunci asupra gendarmilor, pe cari 
îi purecară bine.

După oe se îmblătiră strajnio unii pe 
alții, lăsând și oadavre în urma lor, în fine 
îșl luaseră unii dela alții „rămas bun" și 
se despărțiră, unii cu oapetele sparte, alții 
ou piciorele rupte, alții cu burtele sfrede
lite, — dâr totuși încă destul de viguroși 
pentru a-șl putâ aprinde și oasele unii al
tora. Plecaseră care înoătrău să săvîrșâsoă, 
drept înobeiare și acesta bravură electo
rală, der din întâmplare, la autjul soirei, oă 
au să fiă aprinse comune întregi a fost adusă 
miliția și așa glorioșii luptători se văcjură 
siliți a se mulțămi oare ou cât a oăpătat, 
fără a se întinde mai departe.

Pe bieții alegători slovaci, după oum 
arată semnele, are să-i coste oam mult 
sprijinul, ce-1 dau „partidei poporale", dâr 
oel puțin le va rămânâ „mândria" de-a fi 
luptat — sub stindard ungureso !...

„Magyarorszâg" se înspăimântă de 

oele întâmplate în cercul Cubinului și. 
„plin de îngrijiri patriotice asupra celor oe 
vor urma încă de aci înainte" esolamă: 
„Printre Slovacii agitați, nimenea și nici
odată n’a oausat mai mare pagubă ideei de 
stat maghiar, oa baionetele lui Banffy!"

*
Altă încăerare s’a întâmplat Dumineca 

trecută în Budapesta. Mamelucul guverna
mental Morzsânyi Karoly, ținendu-șl în- 
tr’o sală darea de sâmă înaintea alegăto
rilor, aceștia la eșirea din sală fură întim- 
pinațl diu partea socialiștilor ou pietrii și 
bolovani, rupându-le stâgurile, luându-le oo- 
oardele de pe piept, souipându-i în față și 
oinstindu i cu vorbe oum le-a venit la gură. 
Inoheiarea „serbării" s’a făout prin întreve- 
nirea polițiștilor, cari pe mai mulți dintre 
socialiști i-au arestat.

Comitetul armenesc.
țliarul „Daily News* publică, pe trei 

colone și jumătate, o întrevedere a cores
pondentului său ou Garo și Hracl, oei doi 
Armeni, oarl s’au refugiat la Geneva în 
urma atacului asupra Bănoii Otomane din 
Oonstantinopol, atao, la care au participat.

D-nii Garo și Hraol au oomunioat 
acestui oorespoudent amănuntele următâre:

Ideia de a ataca Banoa Otomană a 
fost dată de tovarășul lor Paplcinsuni, oare 
a fost uois în timpul răscolei. Se organi- 
sasera în același timp ataourl contra oasăr- 
milor și stațiunilor polițienesoi pentru a 
distrage atenția trupelor dela atacul asupra 
Bănoii. Secretarul s’a păstrat bine; dâr 
câte-va familii armenesol au aflau oeva 
și au părăsit orașul câte-va dile înainte de 
26 August. Poliția deveni bănuitore și află 
o parte a oonjurației. ’I se comunicase, oă 
se organiseză o resoâlă la Psamatia.

Planul răsoulaților era acesta: Șefii 
să pătrundă în casărmt, să tragă asupra 
oâtor-va soldați și să fugă. Fugarii vor fi 
urmăriți. Soldații vor fi atrași astfel spre 
un loc public și atunci Armenii vor trage 
asupra trupelor din casele locuite de core
ligionarii lor. In timpul zăpăcelii se va 
putea pune mâna pe Banca Otomană.

Garo și Hraol au mai povestit redac
torului dela „Daily News* următorul proiect 
al lui Papkinsuni :

— Când am conceput planul nostru 
de campanie, Papkmsuni a propus să dăm 
foo Constantinopolei. El era revoluționar 
în felul lui Marat. Oum soițl, Marat a dis: 
„Singura procedere bună e să uoidem, să 
ucidem, să uoidem". Apărându-șl proiectul, 
Papkinsuni a 41S : „Soim ou toții că deoă 
vom ridica un deget, Turcii vor masaora 
pe conaționalii noștri. Acâsta e sigur; 
de ce să nu dăm, așa dâră, foo baracei ? 
N’am face-o pentru a ucide, oi pentru că 
atunci Turcii ar fi ooupațl ou stingerea fo- 
oului și noi am putea scăpa ou toții".

Garo și Hracl au deolarat însă, oă 
plenul aoesta a fost respins oa fiind prea 
barbar. Cel din urmă a adăogat:

— Vă povestim acâsta pentru a vă 
dovedi, că suntem oapabili să ardem pănă 
la păment întregul Stambul, construit în 
cea mai mare parte din lemn.

SOIRILE ȘSLEL
— 3 (15) Octomvre.

Regele Alexandru al Serbiei va sosi 
în BucurescI Vineri, 18 Ootomvre, la orele 
3 după amâcjl, ou trenul de Giurgiu. După 
primirea oficială și prândul dela palat, re
gele Serbiei va primi audiențe la legația 
Serbiei. Sâmbătă, la ârele 12, va pleca la 
Sinaia și Duminecă se va întbroe în Ser
bia prin Predeal și Buda-resta.

—o —
Episcopul săsesc Dr. Frideric Muller 

din Sibiiu va sosi mâne în Brașov pentru 
de-a asista îu 18 o. la inaugurarea monu
mentului lui Arpad de pe Timpa. Episco
pul va fi salutat la gară de cătră primarul 
orașului și de preoțime și apoi va fi con
dus în oraș de un banderiu. Pe tîrgul oai- 
lor și pe pieța-Honterus tinerimea școlară 
săsbscă va forma șpalier. îndată după so
sire vor urma reoepțiunile diferitelor oor- 
porațiunl, âr săra se va arangia în onorea 
episcopului o serenadă împreunată cu re
tragere cu torțe, și apoi un prâncj festiv în 
redută.

— o—
Cum se mănâncă banii țerei. Etă 

oum: Consilierul de seoțiă din ministeriul 
de honvezi Biro Pâl a pășit și el oa can
didat de deputat cu program guvernamental 
în cercul Hodmezdvăsârhsly. Pentru acest 
merit, el a fost avansat la postul de consi
lier ministerial supra-numerar. In budgetul 
anului 1897 nu este prevăzut acest post, 
dâr oe-i pasă d-luiBanfiy? El are puterea în 
mână și creâză posturi nouă câte vrâ pen
tru mameluoii săi. Avansarea lui Biro toc
mai acum in ajunul alegerilor s’a făout 
anume ou soopul, ca în oașul când ar reuși 
a fi ales deputat, să se potă retrage din 
post cu o pensiune mai mare. — „M.-g.“ 
aducând acestă soire, adauge: „Sărmanul 
popor maghiar, oare și ultimul orucer și-l 
plătesce în dare fără de-a soi pentru ce 
scopuri folosesoe Banffy și soții săi atâta 
sumedenia de bani; acum în deoursul ale
gerilor ar putâ să învețe ceva și să se ou- 
mințâsoă".

—o—-
Chirotonire. Alaltăeri în 1 Ootomvre 

v. o., Escelența Sa archiepisoopul și me- 
tropolitul Miron Romanul, a ohirotonit în
tru presbiter pentru biserioa româna orto
doxă cu chramul Sf. Nioolae din Brașov- 
Scheiiî pe d-1 Dr. Vasilie Saftu, fost pro
fesor seminarial în Sibiiu.

— o —
Visită preaînultă Ia — Os-Budavâr. 

Din Budapesta se anunță, că alaltă-sâră, 
Marți, Majestatea Sa împărătâsa-regină, în
soțită de arohi-duoesa Gizella, a visitat pe 
neașteptate Os-Budavâr-ul, unde a petrecut

asupra unei Pedagogii ore-care, necum asu
pra celei indispensabile!

In ori-ce cas, oeea-ce se recomandă 
ca ideal pentru șcâlele nostre — vorbesc 
de cele primare în speoial — e departe 
de a merita acestă din urmă calificare.

Ușurarea prea mare a programelor; pre- 
cumpănirea, prea peste măsură, a iniuițiunii 
asupra cunoștinței abstracte, două mari do
rințe ale reformatorilor noștri, — sunt, în 
anume înprejurări, cu mult mai perioulose 
pentru desvoltarea inteligenței decât totă 
criminala praotioă tradițională școlastioă.

Altă-dată șcâla era, într’adevăr, o grea 
înceroare; dâr totuși inteligențele de elită 
isbuteau a fi stăpâne pe greutăți și profi
tau de anii de studiu; pe când astăcjl, pe 
unde ÎDfloreso metodele pedagogioe, șcâla 
pare înadins întoomită pentru inteligențele 
mediocre. Educatorul modern, ou tendința 
lui de a evita prea multa încărcare a inte
ligenței elevului, ajunge în oele din urmă 
a toci calitățile înăscute ale aoestuia. Dâoă, 
înainte vreme, elevii erau constrînșl să 
parcurgă, în gona mare și de multe-ori ou 
salturi, drumul spre seiință — puțini ajun

geau la țintă, oine oontestă? — astăcjl con- 
strîngerea n’a dispărut, ci i-a dat numai 
o formă opusă: oei mai ageri la minte 
dintre elevi sunt încăroațl cu plumb, pen
tru a se ține la pas cu toți mediocri, și 
âre la țintă ajung în număr mai mare?! 
Ațunoi erau pedepsiți oei medioori, astădl 
cei inteligențl; sohimbarea nu cred să fiă 
în avantagiul modernilor.

înălțarea oulturii unei țări depinde, 
în primul rând, de selecțiunea unei mino
rități de elită inteleotuală, minoritate, care 
creeză, și numai în al doilea rând de în
mulțirea indivizilor eșițl de-abia de-asupra 
ignoranței; acești din urmă sunt numai un 
fel de vehicul, cu rol mai mult mecanic 
pentru produoerile elitei creatăre', prin el 
înși-șl nu trăesce nici o oultură adevărată. 
Pedagogia modernă — aceea, pe oare o 
vedem dată ca ideal la noi — nu ține nici 
o sâmă de asemeni diferențe; ea simpli
fică instrucțiunea, pănă ce o aduce la ni
velul tuturor inteligențelor; evită tot ce 
ese afară din norma comună, și, prin aoâsta, 
opresce orl-oe seleoțiune de talente și ca
pete originale. .

Rodele ei nu vor întârcjia să se arate. 
Fără îndoâlă, vom avâ, în curând, cu mult 
mai mulți bmeni înțelegători — plăti la 
minte; — dâr acâstă înțelegere și claritate 
vor fi răscumpărate în destul cu banali
tatea, ce va ține loc drept orl-oe cunos- 
cință; vor putâ mai mulți să esprime bine 
cele ce sciu — numai că prea puțiu vor 
soi, și cele ce vor soi vor veni, de eigur, 
din gândirea altora ! Acei cu oalitățl inte
lectuale distinse vor fi aduși prin lunga 
deprindere căpătată în școlă, să fiă fără 
încredere în puterile lor; tipicul comun 
va domina în manifestările lor ca și în 
ale celor medioori; peste tot mersul banal 
și artificial de metodă!

Șă fiă acâsta un progres ?
*

Dâcă cercăm să ne dăm sâmă, sub ce 
oondițiuni s’a produs entusiasmul celor ce 
susțin metodele simpliste ale Pedagogiei 
contemporane, descoperim fără multă greu
tate, că mai principale sunt următârele 
două:

Prima aparține domeniului, propriu 
Zis, pedagogic.

Psichologia sensualistă englesă din se
colul trecut a pierdut astăZi cu desăvârșire 
oaraoterul sciințific de oare se buoura altă
dată. Nimeni nu mai crede în aoele teorii 
psichologice, după oarl inteligența ome- 
nâsoă, înainte de eseroițiul simțiurilor, ar fi 
un fel de tabula rasa\ sâu în teoriile em- 
piriste asupra formării ideilor, eto. De ase
meni nici-unde, în cărțile bune de Psieho- 
logie, nu se vor mai găsi rătăoirl, oa acele 
ale filosofilor sensualiștl, după cari proce
sul raționamentului ar consta într’o simplă 
împreunare de noțiuni, și noțiunile, la gân
dul lor, într’o simplă împreunare de sen- 
sațiunl. Tâte aceste teorii, cari fuseseră 
atât de răspândite altă-dată, sunt astăZi 
cu desăvârșire părăsite, sâu în orl-oe cas 
împărtășite numai de puțini psichologi, ră
mași neatinși de curentul timpului. In pe
dagogia însă, situația e ou totul alta. Teo
riile psichologioe de odinioră sunt aci încă 
în mare stimă și, pentru majoritatea pe
dagogilor, ele sunt chiar dogme. Mulți, 
dintre acești din urmă, au pâte simțămân
tul, că leoțiunile lor de învățământ intuitiv 
sunt câte-odată nefolositore elevilor, ei to-
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1/2 âră, ceroetând tâte lucrurile de aoolo. 
De sigur, soirea despre aoâstă visită va fi 
făcut mare eensație între femeile maghiare, 
cari ou sutele subscriu în fiă-oare $ în_ 
verșunatul protest al fâiei oatolioe „Alkot- 
mâny" în contra „Os-Budavăr"-ului și a 
scandalelor de-acolo. ■

—o—
Siguranța averei în Budapesta Că 

ce minunată polițiă are capitala Ungariei 
„milenare11, o dovedesce următorul furt, ce 
s’a întâmplat într'una din nopțile acestei 
săptămâni, tocmai pe strada Museului, una 
din oele mai împopulate strade ale orașu
lui. Aci se afla o lampă electrioă de-asupra 
ușei prăvăliei lui „Szânto și Glass11. Aoâstă 
lampă, nu numai că a fost posibil de-a fi 
stînsă fără să fi observat poliția, dâr a fost i 
și furată. După afirmarea âmenilor de spe
cialitate, actul aoestui furt a trebuit să du
reze oel mai puțin o jumătate de oră. 
Hoții au luorat neconturbați, au luat lampa 
și s’au cărat ou ea, fără a li-se fi dat de 
urmă. Onore poliției milenare din Buda
pesta, care dovedesoe, că e bine organisată 
și la înălțimea o.hiămărei sale unguresol 1

—o —
Promovare. Sâmbătă în 10 Octomvre 

n. a fost promovat d-1 Gheorghe Dragomir 
din Lugoș la gradul de doctor în soiințele 
teologice, în aula universității Franoisco- 
Iosefine din Cernăuți.

—o—
3 Pentru orășeni, funcționari, etc, cari au 

ocupațium sedentare sunt prafurile Seidlitz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuirei. O cutie 1 fi. 
se pote căpăta dilnic prin poște de cătră far
macistul A. Moli lifeiantul curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincia se să 
ceră preparatul lui Moli provedut cu marcă și 
ssubscriere.

X

Retragerea Lordului Rosebery.
Toastul prim-ministrului engles Lordul 

Rosebery într’o scrisore adresată cătră par
tidul liberal din parlamentul engles îșî 
anunțase c|Uf>le trecute dimisia din demni
tatea de șef al acelei partide. Causa re- 
trugerei lui Rosebery este divergența de 
păreri care s’a ivit între el și Gladstone 
precum și între William Harcourt, cu pri
vire la cestiunea orientală. Vinerea trecută 
Rosebery ținu în Edinburg un discurs, în 
care espuse și cu mai multă evidență deo
sebirea de păreri dintre densul Gladstone 
și Harccurt.

„Gestiunea turcâscă" 4’8e lord Rose
bery, e punctul vulnerabil al Europei. S’a 
propus detronarea Sultanului sub cuvânt că 
se pâte găsi un suocesor mai bun, der 
unul mai râu nicl-odată. Acâsta ar însemna 
o evitare a oestiunei. Nu e vorba de per
sons, oi de metodă. Sultanul nu pâte fi 
detronat. Puterile s’ar opune. Dâcă puterile 
s’ar putea uni asupra punotului acesta, ele 
s’ar putea uni și asupra unor puncte mai 
importante. S’a mai propus ca sâ se dea 
Rusiei Dardanelele sâu ca Rusia să ad- 

tușl trebue să aplice dogma: nu-i permis 
nimănui să aibă noțiuni abstracte pănă oe 
n’a avut representări iutuitive, și pe aceste 
trebue să le dobândescă prin școlă! In de
șert ârășl ar avă unii dintre dânșii oonvin- 
gerea, oă elevul inteligent cheltuesce ou 
mult mai multă atențiune atunci, când as
cultă lucruri sciute, decât deoă i-s’ar da 
orl-ce altă munoă mai grea! Dogma (fi00: 
deprindete a merge treptat și astfel, ele
vul inteligent va fi obligat să fiă atent la 
lucruri sciute. Cât e de pimioitor apoi, 
pentru dezvoltarea personalității morale la 
elevi, faptul de a-le înăbuși prea des cu- 
riositatea, și de a-i ține prea legați de 
mersul metodic — simplist, meoanic, — de 
cătră psichologii sensualiștl nu ni-se spune 
nimic și deci nici de cătră pedagogi. Spon
taneitatea inteligenței era fără importanță 
pentru Psichologia seoolului trecut și așa 
a rămas și pentru Pedagogia de astăcjl. 
Aibă oineva răbdarea să cetâsoă măcar, 
câteva din lecțiunile ce se publică, și va 
dovedi numai decât urmele nefastei in- 
ifluențe. Va vedâ, cum, le fiă-oare lucru ce 
se presintă elevului, pedagogul are grija

ministrese Turcia. Dâr nici Dardanelele și 
niol Turcia nu ne aparțin nouă ca să le 
putem dărui.“

Trecând apoi la propunerea lui Glad
stone, oa ambasadorul engles din Con- 
stantinopol să fiă rechemat, Rosebery cjise, 

, că e silit să nu fiă de aoord cu Gladstone 
asupra punctului acesta, ceea ce nu-i im- 
pedecă de a fi pretinl. Cu tâte simțemin- 
tele ce are pentru Gladstone, Rosebery 
declara, că rechemarea ambasadorului ar 
fi un mare afront care ar putea prioinui 
un răsboiu. Propunerea lui Gladstone de 
a amenința pe Sultanul fără a intreprinde 
o acțiune, ar fi mărturisirea publică a ne
putinței.

„Sunt hotărît“ adaogâ lordul Rose- 
i bery, „să lupt cu mânile și ou pioidrele 
contra politicei de intervențiune isolată în 
afaoerile orientale. Un războiu europân ca 
consecință a unei acțiuni izolate a Marei 
Britanii nu este o fantomă. Propriul meu 
panaceu pentru tratarea chestiunei orien
tals e procedarea comună a puterilor, și 
dâcă nu a tuturor, oel puțin a celor direct 
interesate. Nu este esaot că concertul eu
ropân e neputincios11.

Venind apoi la renunțarea sa la dem
nitatea de șef a partidului, lord Rosebery 
declari că nu are destăinuiri de făcut. Nu 
critica diarelor ’i-a dictat hotărîrea, ci nu 
vrea să rămâe ca șef în oonflict cu Glad
stone. Dificultățile politice inferiors nu 
sunt mai mici ca cele din politioa externă 
Renunțarea sa a fost în mânile colegilor 
săi de când cu ultimile alegeri. Acum speră 
că partidul va fi unit.

Lordul Rosebery îșî sfârși disoursul 
mulțumind colegilor săi, și mai cu sâmă 
lui Asquith, pentru sprijinul aoordat par
tidului.

Un document poliiica
In anul 1844 Țarul Nicolae 1 a făcut 

o visită reginei Victoria a Angliei și a avut 
mai multe conferențe ou Sir Robert Peel, 
președintele consiliului de atunci; âr con
tele Nesselrode primi ordinul să redaoteze 
un memoriu în privința acâsta. Un preot 
engles, canonicul UF Goll, a căpătat atunci un 
exemplar prin mijlocirea baronului Jomini 
și l’a comunioat aoum presei.

Documentul acesta presintă interes 
pentru situația de acum din Orient, căol 
din el reese că Țarul Nicolae dorea deja 
atunol să obție o înțelegere a Angliei asu
pra aoeleașl cestiunl.

Următorele puncte formau basa în- 
țelegerei dorite:

1. Menținerea Statului Otoman în oom- 
posiția sa actuală cât timp oombinațiunea 
acâsta politică va fi posibilă.

2. Dâcă am prevedea, că Turcia e în 
ajun de a-se desoompune, trebue să se ob
ție o înțelegere prealabilă în privința sta
bilirii nouăi ordine a lucrurilor pentru a 
înlocui pe cea de acum. Ar trebui să se 

să înlăture ori ce dificultate, orl-ce motiv 
de gândire propriă. In mintea elevului nu 
se așterne nimic, care să nu fi fost mai 
întâiu esaminat de pedagog; elevul e o 
simplă statuă îmbrăcată ou simțiri: veohea 
dogmă a sensualiștilor.

Pentru a forma pe elev să judece 
prin sine însu-șl — principala țintă a unei 
bune educațiunl — pedagogul modern nu 
face apel, decât la aoeleașl calități sufle- 
tesci, la cari făceau apel și psichologii 
sensualiștl, adeoă la cele reoeptive. De 
spontaneitatea, cu oare se realisâză func
țiunea judeoății, nu se faoe nici o vorbă; 
după veohea dogmă, judecata consistă în
tr’o simplă împreunare de noțiuni; sunt 
aceste noțiuni bine lămurite în mintea ele
vului, judeoata are să vină de sine! Și cu 
aoâstă convingere majoritatea pedagogilor 
iămuresc neîntrerupt noțiunile și intuițiu- 
nile elevilor, așteptând ca judeoata aces
tora să se fortifice dela sine.

țVa urma.) 

îngrijâsoă atunol în oomun acord, ca orl-oe 
schimbare în ordinea luorurilor din Turcia 
să nu pericliteze siguranța propriiior nâs- 
tre State și acele drepturi ce le sunt ga
rantate prin tratate, ca și menținerea echi
librului europân.

Intr’un anex al memoriului aoestuia, se 
oitâză următorea declarație interesantă a 
Țarului Nicolae I, făcută opt ani în urmă 
ambasadorului engles Sir Hamilton Sey
mour :

„Cât privesoe Constantinopolul, n’am 
ilusia Caterinei II. Din oontră, consider în
tinderea colosală a Rusiei ca un pericol 
pentru densa. Ași voi să văd Turoia des
tul de puternică pentru a inspira respeot 
celor-lalte puteri. Dâcă ar trebui însă să 
moră, Anglia și Rusia ar trebui să se în- 
țelâgă asupra sucoesorului ei... Cât mă pri- 
vesce, eu ași promite, oă nu voiQ lua niol 
odată Constantinopolul, dâoă propunerea 
mea de înțelegere cu Anglia ar fi accep
tată... Dâcă un Tar rusesc ar cuceri într’o1 
di Constantinopolul sâu s’ar vedea silit să’l 
ocupe în mod durabil, Rusia ar pierde din 
momentul acesta. Dâcă nu ml-așl muta eu 
reședința la Bosfor, ar face-o fiul sâu ne
potul meu. O așa schimbare s’ar opera mai 
curând sâu mar târejiu, căci la Bosfor e 
mai oald și mai frumos decât la Peters
burg sâu Moscva; dâr când Țarul și-ar 
lua odată reședința la Coustantinopol, Ru
sia ar înceta de a fi Rusiă.

Nici un Rus nu ar voi acâsta. Nu 
esistă nici un Rus, care n’ar vedâ cu ochi 
buni o cruoiadă creștină pentru liberarea 
mosoheei sf. Sofia. Dâr nimeni n’ar voi ca 
Kremlinul să fiă mutat la „cele șâpte 
turnuri11.

„Daily Cronicleu adaugă la amănun- 
tule acestea că „prima încercare de a în
cheia o convențiune ruso-englesă a rămas 
fără resultat; opt ani mai târejiu Țarul îșî 
reînoi ofertele, la care s’a răspuns cu ooa- 
lița anglo-francesă și răsboiul din Crimeia".

Nou abonament
la

Mffi TlĂISIWâlIH

Cu â Octomvre S.8O® st. v. 
s’a «leaeBaîs nou abonament la 
mare ÎBivităus» pe toți aoaieiJ și spri
jinitorii fi’oâel Eiostre.

Prețul abonamentisluâi
Pentru Austro-Ungaria:

pe •vlxj. a.XL ................................ 12 fL.
pe șese lvxexî ................................ S fL.
pe trei l-vini ............................... 3 fL.

Pentru România și străinătate:
pe "ctn. e.xx ..... AO frarrei
pe șese lună..................... 20 „
pe trei Ivlzii ..................... IO ,,

Abonarea se pote face mai ușor
prin mandate jsosfaîe.

Administrațiunea
3sGaze£ei Transilvaniei®.

Teatru german. „Die beruhmte Frâu" 
de Sohonthan și Kadelburg e o comedia 
dintre oele mai bune ale aoestorl autori. 
Ea e scrisă cu mult spirit și eunosoință 
socială, intrigă aprope de loo. Autorii per- 
siflâză în aoâstă piesă femeia, oare negli
jată de bărbatul ei nu-șl mai găsesce feri
cirea în îngrijirea casei și a oopiilor ei, oi 
umblă să-și facâ nume mare și ounosout 
prin scrierile ei. Și oonclusiunea comediei 
îți arată, că fericirea nu o găsesce nimeni 
niol în lauri, nici prin strălucire, oi toomai 
în cercul restrâns familiar.

D-1 Nehev, gjpare făcea pe bărbatul 
femeii renumite a juoat ca în tot-dâuna 
admirabil. Bonvivantul d-1 Clsar însă a fost 
la înălțime. D-sa ș’a format rolul său și la 
adus la mai multă valore prin jocul lui 
plin de viâță și temperament, fiind mult 
ajutat și prin înfățișarea lui simpatică și 
elegantă. D-1 Dieffenbaoher precum și 
damele: Wachtel, Gross Vaiberg Renner și 
Hoohenek s’au purtat fârte brav.

Luni se va da comedia „Der Herr 
Senator" tot de Sohonthan și Kalburg pănă 
atunol va rămânea t9atiul închis din causa 
serbărilor milenare.

Telegrama part, a „Gaz. Trans."
Cehul-Silvaniei, 14 Oct'omvre.*) 

Astăcji la 3 6re a fost liberat din 
închisore pentru „Manifest11 d-nul 
George Pop de Băsesci La eșirea din 
închisdre d-sa a fost întimpinat și 
petrecut de aici pănă la Băsesci de 
numbrbsă inteligență română.

ULTIME SOIRI.
BucurescT, 14 Octomvre A. S. 

R. Principele Ferdinand a sosist alal- 
tăeri sbră la 6rele 10.20 în capitală. 
Erl AA. LL. RR. și A. S. I. Marele 
duce Boris Vladimirovici plecă la Si
naia, unde se va serba astăcji ani
versarea nascerei Principelui Carol.

Budapesta, 14 Octomvre. In cer
curile politice și ale magnaților de 
aici este lățită de o septemână soi
rea, că contele -Albert Apponyi, con
ducătorul partidei naționale se retrage 
din viața politică și pășesce în ser
viciul diplomației austro-ungară. Se asi
gură, că ministrul-președinte Banffy 
i-a promis se-i esopereze numirea de 
ambasador în Paris.

Francfurt, 14 Octomvre. „Frank
furter Zeitwngu publică în numeral 
seu de astătjî următorea scire sen- 
sațională, pe care Țice, că o pri- 
mesce din isvor sigur: Sultanul s’ar 
fi hotărît se asigure în familia sa 
dreptul de succesiune la tron în acel 
mod ca moștenitorul de tron se fiă 
fiiul cel mai în verstă al Sultanului, 
Pentru prințul Selim, actualul moș
tenitor de tron turcesc, familia caută 
o soțiă printre fiicele domnitorilor creș
tini din Europa și deja s’au început 
pertractări cu curtea bavareză ca 
viitbrea soțiă a prințului turc se fiă 
ducesa Adelgunda de Bavaria. „Fr. 
Ztg.“ afirmă, că deja s’a statorit, ca 
afară de primul copil, care se va 
nasce din acestă căsetoriă, toți ceia- 
lalți, cari eventual ar urma după 
primul născut, se fiă crescuți în religia 
creștină.

Coustantinopol, 14 Octomvre. 
Piarul turcesc „EmnietF anunță, că 
din capitala Turciei au emigrat 16,000 
de Armeni.

Lăieratoarăn
In tipografia diecesană din Caran

sebeș a apărut: Topografia satului și hota
rului Maidan, de Sofronie Liuba și Aurelie 
lara, urmată de studiu despre Oelțl și nu
mele de localități de Dr. At. M. Marie- 
nescu. Un oo voluminos și fârte de valâre, 
conținând 324 pag. tipar compres. Prețul 
numai 1 fl. 20 cr.

DIVERSE.
Epistola unei fetițe cătră regina An

gliei. Din inoidentul jubileului reginei An
gliei Victoria, acâsta a primit nenumărate 
gratulări, între cari și o epistolă dela o 
fetiță din Scoția. Cuprinsul epistolei din 
ouvânt în cuvânt este următorul: „Iubită 
Regină! Voesc numai se-țl fac ounosout, 
oe buouriă mare am eu, că domnesol de 
un timp așa îndelungat și oât doresc eu, 
oa domnia Ta să dureze și mai departe. 
Nu cred, oă în totă viâța Ta, nici oel pu
țin odată să fi fost în Dumfries. Astfel 
să numesoe orașul, în oare looueso și de 
unde îți soriu. Dumfries e orașul meu na
tal; sunt de 9 ani. Mai mult ca de 3 ani 
sunt morbosă și de un an sunt așa de 
greu bolnavă, înoât nici nu pot sta pe pi- 
oiâre. Te rog deol, iubită regină, mă iârtă 
pentru-oă îți scriu așa reu. Te salută de 
mii de ori mica Ta pretină, oredinciosa Ca
terina Smith str. Castle 47“. Se <Țcej 
epistola acesta a făcut o impresie plăcută 
asupra Reginei și oă ou mâna propriă a 
răspuns „Micei prietine". In epistolă re
gina și-a alăturat și fotografia Sa.

*) Acâstă telegramă, expedată erl la 
3 ore și 30 minute, am primit’o numai as- 
tăcjl la 8 ore diminâta. — Red.

PrODrietar; 33r. &urel RSura^âanu.
Redactor resoonsaliil Gregssriu fflaîor.
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Cursul! pietes Brașov.
Din 16 Ootomvre 1896,

Bancnote rom. Comp. 
Argint român, Cump. 
Napoleon-d’ori Oump. 
Galbeni Camp.
Ruble rusesol Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fono. Albina 5°/o 100.75 Vend. 101.75

9.48 Vend. 9.51
9.45 Vend. 9.48
9.50 Vend. 9.53
5.60 Vend. 5.65

126— Vend. —.—
—Vend.
—.— Vend. —.—

1896.
« •

Cursul la bursa din Vsena.
Din 15 Octomvre

Renta ung. de aur 4% . . 
Renta de oorâne ung. 4% .
Impr. oăil. fer. ung. în aur 472% • 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . .
Lmprum. ung. cu premii ....

121.60
99.15

122.75 
101— 
121. -
96.35
97.30

155.50

Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.50
Ranta de hârtie austr.........................101.15
Renta de argint austr.........................101.35
Renta de aur austr..............................122.45
Losuri din 1860........................... 144.25
Acții de ale Băncei austro-ungară. 932.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 397.—

Aoții de-ale Băncei austr. de oredit. 363.50
Napoieondorî.................................. 9 54
Mărci imperiale germane . , . 58.85
London vista............. 119.90
Paris vista.................. 47.62*/2
Rente de oordne austr. 4%. . . 101,20
Note italiene......................... • 44.45

ȘPIRT contra Reumatismului.
Premiat cu diplome și cu medalia de aur la es- 

posiția din Cairo 1895 și la esposiția de medicamente din Lon
dra 1896. — Analisat de medici și aplicat în spitaluii cu 
succes ca medicament exterior.

Vindecă iute ori și ce vătămare a corpului așa ca soldina, 
its a, iscUftia, a st sas a și altele.

Durerea de dinți și cap, o alină în cinci minute-
Prețul unei sticle cu instrucția folosirei I coronă, 

mai mare 2 corone 40 filer!.
Depou principal în BUDAPESTA la farmacia D. Torok Joszef 

Kirâly-utcza Nr. 12 și D. Dr. Egger A. Vâczi korut Nr. 17, se mai află la 
tote farmaoiile din capitală, și la cele mai multe din provincie cum și la 
Pro ducătorul:

Gyula, 

farmacist S.-A.-lljîieSy A’r. ÎB.
ComancSele din provincie se efectuezâ punctual.

Se află în IBrasOV la farmacia D-lor Kelemen Ferencz, 
Ales. Jekelius, Schuster K., Roth V. 1080,7-10.

mare

reu-

sticla

0 o Q
O

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37 
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

1.09
1.16

11.40
11.55

Prafariie-Seidlitz aie w Moli
Veritabile numai, deeă liăcare cutia este provedlută cu marea <le 

ajperare a lui A. Moli $1 cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bâle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încdce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecăiorescă.

XX
și sape a lui MoBL

Vaf'i+'tîhîliî numm decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
IlUIIldl, plumbul lui A. Moll. A

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu. de- 
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. v 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr. ț;

de gafir“ă«Salicyl a Sosi
(Pe basa de natron Acid-salicilicO)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulți, asigureză bcestă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre- 
țul sticlei provețiute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr. L,*---------------------------------------------------------------------------M

Trimiterea principala prin
FarmacistBal A.

c. si r. fnrnisor al curții imperiale Vieiia, TnclMen 9 xX
La deposite se se cârd anumit preparatele provecfate cu iscălitura și marca

z, A TWnT T

Comande din provinciă se efectueză ițilnic prin rambursa poștală.

de apărare a lui A. MOLL.
Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Keliemen și 

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. &, A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
0—52.Geisberger.

rMZers'u.l trenurilor
P© liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 1 Oct.

S ® <8. a. e e f a -- P F e «I e a 8 4K Sn 3 b* i ș — T w b* d a

ri

Tren 
de

TrenTron
mixt. pera6n. acoel-

5.10
8DÎT

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32'
8.21
8.40'
9.09

10.40
11.25 ‘
11.49
11.59
12.29
12.55
1.30'
2.08
2.27
3.11
3.31
3.46
4.08 
4 45
5.27
6 12
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25
11-
12.26

1 11
s :•;< >

8 05
5.45
9.02 

11.33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2 52
4 45
5.39
6.08
6 19
6.57
7.30

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

pl,

i
sos.ț 
pl J

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9.09

V
SO8. 
pl.

9.4$
9.44'
9.59

10.22
10.51
11.12
12.26
12.58

1.151
1.34
2.09'.
2 19
3 01;
3.31'
9.30

Tren 
de 

persân.

Tr, exji.

2.48

1111

3.36
3.18

1.40
1.06

12.52
11.54

2.15
2 12

10.10
10.05
9.39
9.12
5.35

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P.-Ladâny.
Oradea-mare
Mezo-Telegd 
Rev .
Bratca . 
Ciucia . 
B.-Huiedin
Ghârbău

Clușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiudra .
Vințul de
Aiud

, Teiuș
Ciăoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa

l

I

I
sos.

Tren
mixt

Tren
accel.

Tron 
accel.

Tren 
de 

persân.

tren 
de 

persân.

tren 
mixt

tren 
mixt

Copșa-mică
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora 
Hașfaleu 
Homorod
Agoștonfalva 
Apața .
Feldiora
Brașov .

Timiș .
Predeal
Bucuresol

1.55
7—
3.37
1.19

11.04,
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

8.00
7.10
6.13
5.38
5.49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2.01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06

I
7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.pers.

4.35
4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6.33
5.57

5.20
4.14
3.32

6.20
8.10

T28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7—
6.45
6.27

T12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2.26
1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48
9.08
8.28
8.01
3.15

7 33
7.53

11—
11.20

5—
5-20

tren 
de 

persân.

2.20
3.57
4.19

tren 
mixt

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.-
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

Tren 
mixt

4.45
6.35
7.01
4.34
6.16
8.42

tren 
de 

person.

10.21
10.41 ÎGhiriș 

Turda
5.05

tren 
de 

person.

tren tron 
de 

persân.

9 12 
| 4.45 10-10 3.00 8.52

Cwți>șa«Bu8că. — ^«bââBs — AvB’ig —

11.55
1.25
1.48

tren 
de 

persân.

tren

7.10
8.50
9.15
2D5
3.58
6.35

pl. Copșa mica
Ocna . .

. 80S.

90S. 1
pl. / Sibiiu . . . { PL

1 HI>H.
A vrig . . •

80S. Făgăraș . pl.

tren
mixt

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

Tren 
mixt

W- =3
* £

s £

S i m e r 1 a (P i 8 k i) — M w iu e <1 ® i* a
tren 
mixt

11.35
11.54
12.20

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

tren 
mixt

trenu 
mixtu

tron 
mixt

4.55
6.36

O r

î

4.50
4.34
4.10

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Simeria 
Cern a .
Hunedora

Î Brașov
Zernești

1^ 9.10 4.20
§10.28 5,35
£12 41 rrt
p 1.54 ■s-.h
| 3.02
= 3.41

4 55

<sj £

§ «

Mureș-Ludoș 
Z a u . . .
Țagu-Budatelio
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința. . . 
Ș.-Măgbiăruș . 
Bistrița . . .

trenu 
mixtu

tren 
de 

persân

tron 
de 

persân.

6.25
5.07
4.40

trenu 
mixtu

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

sa e ș t ă

trenu 
mixtu

trenu.
mixtu

7.44 1.29
6.20 12.05

6.46
5.49

A

£ rt 
o a

7.21
6.24
4.50
3.44
2.48
2.01
1.16

A r a «1 — T l ui i ș u !■ îs.

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16
4.30

trenu 
mixtu

8.34
8.14
7.45

trenu 
mixtu

3. <12
Hi

9.40
8.46
7.43
6-55
5 52

Cucerdea — Oșorheiu — Regli.-s&sesc.

Tren 
mixt

Tren 
de 

persân.

Tron 
de 

persân.

Tren 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 V pi. Cucerdea . . SO8. 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . 7.02 1.58 7.38 9.59
4.12 9.37 4.37 12.26 Cipău . . 6.28 1.19 6.55 11.01
5,12 10.27 ' 5.26 1.14 SOS. )

Oșorhei . f pl- 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36 pl- j • l 80S. 9.20 5.04 9 35
7.14 12.16 7.14 9 80S. Regh.-săs.. . pl. 7.54 3.30 8:05

stațiunilor sunt a se ceti de sus în jos, celeînsemnate în stângaNotă: Orele 
însemneză drele de nopte.

11.25 5.-
12.15 6.14

1.10 7.39 »8.47 12 27 5.10

10.43
9.42
8.20

3.44
3.01
2.—

6 05 2.30 10 05

6.20
7.08
8.01

12.47

Arad
Vinga 
Timișora 
Seghedin.

10.55
10.11

9.10
2.15

însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

S i h i i ii — C i s ib ă <1 i c. ^Mofifllaeâsa-secsaesc..
trenft

J mixtu-
trenii 
mixtu

trenu 
mixtu

trenii 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtfi

trenu 
mixiu

trenu 
mixtîi

| 5.30 2.15 pl. Sibiiu . sos. 7.10 9 20 3 22 11.08 Sighișora . . . 9.51 5.32
i 5.42 2.27 „ Selemberk „ 6.57 9.07 3.54 11.48 Ha șfal eu . . . 9.02 4.54
j 6.06 2.51 r Cisnădie pl 6.36 8.46 6.20 1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 3.-

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


