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Abonamente uentin Anstro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlnood 2 fi. pe an.

Pentru România si străinătate:
Pe un an 40 franol, pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineca 8 franol.

Se prenumfiră la tdte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentul neutru Brasov 
adminiatratiunea, piața r-uare, 
TOîgui Inului Nr. 30 ț! otagiu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șdse 
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Ou dusul în caBâ: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un eaemplar o or. v. a. 
sâu 16 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 
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8’a desehls nou abonament la 
eftre înwit&n» pe toți amicii șt spri
jinitorii foiri nostre.
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Pentru Austro-Ungaria:

pe vlxl an ............................... 12 fi.,
pe șese laiixă ............................... G fi.,
pe trei laxzxă ....... 3 fi..

Pentru România și străinătate:
pe txzi ana. ..................... -5:0 franci
pe șese luni..................... 20 ,,
pe trei 1-o.n.i .1 . . . . IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilwames**.

înainte!
Brașov, 4 (16) Octomvre.

„Ceea ce trebue se dorim și 
pentru ce trebue se stăruim astăc|i 
este ca se nu avem în vedere, de
cât necesitatea de a ne afirma cu 
toții, solidar și unanim, în modul 
cel mai potrivit, cu tbtă demnitatea 
și seriositatea, ce ni-o impune grâua 
luptă sub stindardul limbei și al na
ționalității române".

Cu aceste cuvinte am încheiat 
acjl-septemână articulul, în care am 
vorbit despre atitudinea ndstră, a 
Românilor în fața alegerilor dietale.

Astăcjî suntem în posițiune de-a 
înregistra un pas în direcțiunea 
accentuată mai sus, cu scop de-a 
face posibil alegătorilor români se 
se afirme și se-și tragă linia de pur
tare în mijlocul luptelor electorale, 
ce s’au deslănțuit în totă țâra dela 
disolvarea camerei ungare încoce.

înțelegem aici convocarea de 
mai jos la conferența generală a 

alegătorilor români din Transilvania 
și Ungaria, aderenți ai programului 
nostru dela 1881, pe c}iua de 24 
Octomvre st. n. în Sibiiu.

Vine, ce-i drept, acâstă convo
care tocmai în momentul estrem, dâr 
vine, și astfel ne face să răsuflăm 
ușurați de-o mare grijă și se escla- 
măm: mai bine târejiu decât nici
odată !

Este acum la rendul nostru, a 
celor, cari în mânia tuturor unelti
rilor de-a sugruma cu desăvârșire 
vocea poporului nostru, totuși am 
mai scăpat se fim trecuți în listele 
electorale, ca se ne facem datoria 
cu cea mai mare grăbire și fără de 
cea mai mică șovăire, — datoriă 
cătră neamul și patria nbstră.

Odată convocată conferența nos
tra generală electorală, trebue se 
ne încordăm tâte puterile și se stă
ruim, ca se ne putem înfățișa la ea 
cu totă demnitatea, cum cere inte
resul nostru și gravitatea situațiunei 
nbstre.

Pentru ca se realisămîuse acesta, 
este neapărat de lipsă, ca fruntașii 
noștri conducători din tâte cercurile 
locuite de Români se ia, în deplină 
înțelegere, măsurile cele mai grab
nice spre a se întruni pretutindeni 
alegătorii noștri în adunări, unde 
este posibil toți dintr’un comitat la 
un loc, și să procâdă la reorganisa- 
rea cluburilor electorale ale parti
dului, și, tot-odată, să-și trimită băr
bații de încredere, câte doi din fiă- 
care cerc, la conferența generală din 
24 Octomvre n. c. în Sibiiu.

Numai opt (Jile ne mai despart 
de data conferenței. Prin urmare 
trebue să desfășurăm o extra-ordi- 
narâ energiă și activitate spre a ne 
împlini datoria cum se cuvine, ca 
conferența să fîă dămnă de marea 
ei problemă. Nu este de pierdut nici 
un singur moment ci atunci, când 
rândurile acestea, abstragând dela 

alte disposiții, vor ajunge la cunos- 
cința alegătorilor noștri, se se pună 
numai decât în mișcare, arătând 
printr’asta, că mai trăesc în acâstă 
țâră și Români, cari sunt conscii de 
însemnătatea lor între popârele aces
tui stat și pretind a fi respectați.

In timpul din urmă solidarita
tea nâstră a primit nisce grave lovi
turi din sus și din jos, din drâpta și 
din stânga, dinăîntru și dinafară. Cu 
tâte acestea, credem firm, că ea s’a 
dovedit mult mai tare, decât și-au 
închipuit vre-odată dușmanii ei, și 
suntem pătrunși de credința, că pro
bele grele, prin cari va mai trece, 
le va suporta victoriâsă.

Cea mai de-aprâpe din aceste 
probe este și purtarea, ce-o vom avâ 
în cjilele următâre, când marele nâs- 
tre interese și gravitatea momentu
lui ne chiamă se ne grupăm erăși 
cu toții unanim și solidar în jurul 
stogului nostru național.

Ceea ce ni-a ajutat nouă Ro
mânilor întotdâuna în momnnte se 
riâse ale vieței nâstre naționale, a 
fost numai și numai însuflețirea pen
tru causa sfântă a poporului nostru, 
a fost puterea aceea, ce ni-a dat’o 
geniul bun al națiunei nâstre în mo
mente critice, de-a sci să ne avân
tăm peste patimile cailei la acel en- 
tusiasm măreț, care singur îndreptă- 
țesce pe-un popor a se numi viu și 
vrednic de-un viitor.

Acestă însuflețire pentru causă 
dea cerul să încălcțâscă și acum ini- 
mele fraților noștri români din tâte 
unghiurile și să topăscă ghiața zi- 
zaniei și înstrăinărei, ce în anii din 
urmă s’a format succesiv în stratu
rile nostre și pe care ni-o trimit 
simbriașii infernului, ce s’a jurat de 
a rupe legăturile frăției dintre noi.

Ce voesc, la ce țintesc adver
sarii limbei și ai naționalității române 
o seim cu toții prea bine.

Dâr mai seim încă una și o 

seim chiar dela unul dintre con
ducătorii cei mai lăudați și preamă
riți ai adversarilor noștri, dela Fran- 
cisc Deak, poreclit de-ai săi: „înțe
leptul națiunei maghiare".

Drepturile luate cu forța, cjicea 
Deak cătră ai săi, sunt lovite și căl
cate, dâr ele pot fi recâștigate, pe 
câtă vreme poporul și-le va reclama 
cu tăriă și fără încetare; drepturile 
însă, pe cari un popor de bunăvoiă 
le lasă a fi călcate și nimicite de 
contrari, fără a mai crîșni măcar 
din dinți, sunt pierdute pentru tot- 
dâuna.

Să luăm aminte și se învățăm 
și dela contrari. Simțul nostru și 
învățăturile trase din istoria nâstră 
ne spun, că în stele este scrisă, nu 
peirea, ci înaintarea și înflorirea 
neamului nostru.

înainte deci! Fiă-care la pos
tul său și cu toții pătrunși numai de 
gândul, de-a ne împlini consciențios 
datoria de cetățeni și Români!

Convocare.
Stând în fața alegerilor dietale, 

basat pe §-ul 104 al legii electorale, 
prin acesta convoc conferența electo
rală generală a alegătorilor dietali 
români din Transilvania și Ungaria, 
aderenți ai programului stabilit în 
conferența generală ținută în Sibiiu 
la anul 1881, — pe 24 Octomvrie 
st. n. a. c. la 10 âre a. m. aici în 
Sibiiu.

La acestă conferența generală 
sunt Invitați toți bărbații de încre
dere designați de cătră cercurile 
electorale.

Sibiiu, 15 Octomvrie n. 1896.
Dr. loan Rațiu.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

AbusuB de pedagogie»
De 0. R.-Motru.

(Fine.)

Așteptare zadarnică! Intr’adevăr, ar 
fi eftină avere judeoata la om, dăoă ea ar 
consta numai într’o simplă împreunare de 
noțiuni! De-ar fi așa, atunci și cel mai 
mediocru fruct al Pedagogiei moderne ar 
pute, cu sucoes, să fiă pus alături cu un 
Aristoteles: căoi noțiuni avem cu mult mai 
numărdse astăzi, decât acum două mii de 
ani, și pe vreme ce trece, ar trebui să ne 
putem făli cu omeni de judecată superiără. 
Apoi ce ușor s’ar produce pe tărâmul artei, 
sciinței său literaturei, când ar pută învăța 
omenii să judece prin Pedagogia .școlei! 
Geniul ar fi atunci de sigur numai lunga 
răbdare și talentul, — în orboe cas, nu toc
mai mare lucru. Am avă în belșug și de 
unii și de alții.

Dăr la o asemenea fericire ideală, 
realitatea i-a obioînuit pe pedagogi să re
nunțe cam de mult; numai de teoriile de 
altă-dată nu s’au obicinuit dânșii să se vadă 
pe deplin despărțiți. Vechile teorii sunt așa 
simple și dau o așa de mare însemnătate 

influenței pedagogului! Cum s’ar pută, așa 
dâr, renunța cu ușurință la ele ?

Pedagogii moderni — într’un avânt 
generos de altfel — doreso să trăcă drept 
medici universali pentru ignoranța ome- 
nâșcă prin șoălă, ei sooot să îndrepte to
tul ; să schimbe și să preschimbe tot ce-i 
rău în bine; prin metodele pedagogioe să 
facă orl-ce inteligență, fiă orl-cât de săracă, 
aptă pentru instrucțiune. Până și chiar 
maimuțele, cu noile metode pedagogice, ar 
trebui aduse la șcălă; căci începutul s’a 
făout așa de elementar, așa de pedagogio.

Datele Psichologiei oontemporane, 
decă ar fi consultate de pedagogi n’ar in
dica, de sigur, o cale așa de simplă pentru 
desvoltarea inteligenței omenesol. Ele ar 
afirma, mai curând, că nu orl-ce creer 
omeneso e capabil să se ridice la o cultură 
superioră; că nu învăță în școlă nimeni 
ce-i judecata, dâoă nu o are de mai ’nainte; 
său, cu alte vorbe, că inflența pedagogului 
nu se resimte deoât asupra proporțiunii 
cantitative, cu care inteligența elevului își 
asimileză cunoscmțele și de loc, său aprăpe 
de loc, asupra felului cum ea asimileză. In 
locul hipotesei empiriste — după care min
tea, înaiute de a veni în contaot cu lumea 
e ca o tabula rasa — noile date psicholo- 
gice stabilesc oonvingerea, că în afar’ de 

simțuri mai esistă și un alt factor, cu mult 
mai important deoât simțurile pentru edu- 
cațiunea omului, anume constituția însă-ș 
a oreerului, și că, orl-cât de metodic s’ar 
regula mersul impresiunilor pe canalul sim
țurilor, dâcă nu este dela natură creerul 
dotat cu funcțiuni superiors de asimilare 
— și între acestea, mai ’nainte de tăte, ou 
funcțiuni de apercepere — în deșert tote 
stăruințele, fiă ele cât de metodice!

0 asemenea convingere se găsesoe 
atunci în contrazicere cu totă practica pe
dagogică de acjl. Lumea este deprinsă de 
a vedă începutul eduoațiunii în olasa I-a 
primară; până aoi, toți elevii sunt ținuți 
egali și, deoă de-aoi înainte influența pe
dagogului s’ar eseroita în mod egal, asupra 
unora ca și asupra altora, lumea crede, oă 
toți ărășl ar progresa în proporția egală. 
Deprinderea acăsta veche trebue părăsită 
cu desăvârșire. Clasa I-a primară e departe 
de a fi începutul eduoațiunii omului; pănă la 
densa, elevul încă de mult a ajuns în de
plina stăpânire a funoțiunilor sale intelec
tuale ; de aci înainte va înoepe pentru el 
perioda de însumare metodică a cunoscin- 
țelor — și atâta tot. Se înțelege, că e un 
mare avantagiu, să aibă ciueva cunosoin- 
țele însumate într’un chip metodic, dăr 
acestă însumare metodică, ărășl, nu trebue

înțelăsă ca petreoendu-se într’un mod me- 
canio: o metodă obiectivă, adecă valabilă 
pentru tote capetele, nu esistă pănă acum, 
decât în ilusiunile pedagogilor; în realitate, 
fiă-oare inteligență adună cunoscințele po
trivit firii sale interne. De aoeea este și o 
observațiă obicinuită la elevii, cari au ab
solvit vre-o clasă, că, după un ore-oare 
timp, le rămâne în minte numai aoeea_
oe au căutat ei înși-șl în oărțl, și oă au ui
tat tote, câte le-au învățat forțat.

Pedagogul din clasa I-a primară, ar 
trebui să încăpă ou ‘esaminarea gradului de 
maturitate, în oare se găsesc la elevi fun
cțiunile de asimilare și numai în urmă, după 
alegerea celor apțl, să se gândăsoă la în
sumarea cunoscințelor. Fără aoest esamen 
preliminar, el risoă a încărca prea mult pe 
unii, său a obiclnui prea cu ușorul — ceea 
ce e mai periculos — pe alții; în amân
două cașurile a nu-șl ajunge scopul. Der 
cine să facă uu asemenea esamen ? Dificul
tate destul de mare, fără îndoălă. Mai mare 
e înoă oea-l-altă : cine va fi mulțămit ou 
resultatul alegerii?

Pentru a evita și pe una și pe alta, 
sciință pedagogică a găsit de mult un mij
loc împăciuitor. Ea renunță pur și simplu 
la orl-ce esamen preliminar; simplifioă pănă 
la extrem primele începuturi ale șoolei
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Francia si Rusia.• !
Un corespondent al cjiarului i 

„Aewe Freze Presse“ a avut ocasiune 
de-a convorbi cu un diplomat asu
pra situatiunei create în Paris în 
urma visitei Țarului. Diplomatul res
pectiv făcu următârele enunciațiuni:

Luorurile se petreoură în Paris așa 
cum trebuia să se aștepte: un entusiasm 
imens și o înjosire a unui mare popor.

Ce e drept, cuvântul „alianță*  nu s’a 
esprimat în mod oficial, dâr nu însâmnă 
nimic a lega de împrejurarea acâsta oom- 
binațiuni prea cutezate. Alianța e fapt îm
plinit, și era încă, pe atunci, când minis
trul Hanotaux vorbi despre ea în parla
ment.

*) Influența politică se resimte apoi 
și mai pronunțat prin mijlocirea organisa- 
ții școlare. Dâoă n’ar fi încrederea în me
todele simpliste pedagogioe, niol autorita
tea superiâră școlare n’ar avea la îndemână 
îndestule motive pentru a interveni prea 
des în mersul instrucțiunii. Acum, fiă oe 
ministru să crede dator să publioe câte un 
regulament. Și de ce n’ar face-o dâoă sci- 
ința eduoațiuuii e așa de simplă? 

Cuvintele „alianță*,  „aliați*  au fost 
de repețite-orl esprimate fără ori ce frioă 
de membri triplei alianțe, așa oând împă
ratul Wilhelm a fost âspe în Quirinal, 
oând împăratul Franoiso Iosif petrecu în 
Berlin, când Wilhelm făcu visita în Viena. 
Alianța ruso-francesă însă nu e declarată 
pe față, oa alianța puterilor centrale și a 
Italiei. Convenția dintre Rusia și Francia, 
după părerea mea, nu e de natura aceea, 
oa făcendu-se cunoscută poporului francos, 
să producă la acesta mulțămire.

Nu e îndoială, că entusiasmul ajuns 
la estas al poporului franoes privesoe pe 
Țarul, dela care se așteptă oa într’o bună 
di să ajute Francesilor de-a reouceri Al- 
sația și Lotaringia. Speranța acesta însă e 
deșârtă pănă atunol, pănă oând alianța în
tre Rusia și Francia e de natură defen
sivă. Politioa rusâsoă e deplin console, că 
numai pănă atunci va fi în stare de-a duce 
pe FrancesI de naă, pănă când Francesii 
încă nu vor fi în posesiunea oelor două 
provinoii pierdute în cel din urmă 
mare răsboifi. Rusia, oare astăcjl posede 
șansa strălucită, de-a dispune, afară de ar
mata și marina sa, și de cea francesă, și afară 
de punga sa, și de bursa franoesă — Rusia 
soie prea bine, că republioa francesă nu
mai pentru aceea îi pune la disposițiă ar
mata, flota sa și oreditul său, deore-ce în 
Paris încă nu s’a atins speranța, că dupla 
alianță defensivă s’ar pută prefaoe într’o 
duplă alianță revanșă.

Rusia are un mare interes de-a nu
tri în FrancesI aceste ilusiunl — dâr nici 
odată nu va realisa visul lor; căol dâoă 
le-ar ajuta la recâștigarea Alsaciei și Lo- 
taringiei, atunci Francesii ar recăpăta li
bertatea aoțiunei în Europa, și ar fi în 
stare să arunoe dela sine oătușile ou cari 
ideile de revanșă au legat’o de Rusia.

Să se gândâscă orl-oine: peste câte 
controverse, oe esistă între Rusia și Fran
cia, trece astăcjl pofta de revanșă a Fran- 
oiei! HipnotisațI de cugetele la Strassburg 

și Metz, Francesii jertfeso Rusiei intere
sele lor din marea mediterană, protectora
tul lor tradițional asupra Creștinilor din 
țâra sântă. Ei sărbătorind pe autooratul 
nordio și pe Papa ortodoxiei, îșl jertfeso 
ideile lor liberale, dreptul lor vechili de-a 
fi primii fiii ai biserioei catolice.

Omnipotența de astăzi a Rusiei niol 
deoum nu e produotul vr’unei individuali
tăți diplomatice estra-ordinare. Rusia n’a 
văcjut (?) la cârma statului său genii, ca 
Germania. Și cu tote acestea Rusia porun- 
oesce în Europa. Acâsta zace în împreju
rări. In Europa adecă nu esistă nici o pu
tere, care să dispună așa necondiționat, 
oa Rusia, de două armate, două flote și 
două burse.

Un ministru engles despre Turcia.
Ministrul de finance engles Hicks- 

Beach ținu în 13 c. în Darlington ,o 
vorbire mai lungă, în care privitor 
la întâmplările din Turcia cjis0 ur- 
metorele :

Nu putem dovedi, că ore compli
citatea Sultanului la masacrele armenesci 
este a se asorie slăbiciunei său rea voinței 
sale. Nici ohiar crima îngrozitore dela 
Banoa otomană, unde s’a întrebuințat di
namită, nu justifică măoelăririle teribile. 
Mă tem, oă a treout timpul, când omul să 
mai pună preț pe promisiuni. A sosit tim
pul, când reformele au să fiă însoțite de ga
ranții nu numai privitor la prelucrarea, ci 
și la esecutarea și observarea acelora. Dâr 
cum să se oapete astfel de garanții ? An
glia nu pole procede singură. Dâcă am merge 
la Oonstantinopol, aoolo am afla deja o 
putere, probabil și mai multe altele, gata, 
de a-ne impedeca debarcarea.

Faptul oel mai însemnat, cu privire 
la situația actuală, este, oă Itusia împreună 
cu Austro-Ungaria și Germania sunt hotă- 
rite a susține status guo ante în Turcia. Na
țiunea engjesă însă și guvernul sunt de 
părere, că trebue introduse necondiționat 
reforme, pentru ca imperiul turcesc să mai 
pdtă esistă.

Vorbitorul declară apoi, că motivul, 
pentru oare puterile doresc susținerea sta
tului quo, este pacea europenă. Luând însă 
în considerare, că măoelăririle se pot con
tinua și s’ar putea întâmpla cioonirl seriâse 
astfel din absoluta neaotivitate pot resulta 
pentru pacea Europei mai mari pericole de
cât dintr’o intervențiune comună.

Calea pe care a urmărit’o guvernul 
engles a fost, ca reformele, fără de cari im
periul otoman nu se pote susținea, să fiă pro
puse și, în cas de lipsă, introduse cu puterea.

Noi n’am avut, înoheiâ Hicks-Beach, 
să ajungem la avantagii deosebite pentru 
Anglia; n’am plănuit o procedere isolată,

ci am dorit și dorim să procedam în în
țelegere ou celelalte puteri europene, pen
tru binele comun al Europei și al omeni- I 
mei. Noi trebue să lucrăm în oonsonanță 
cu celelalte puteri, și ne și nisuim să faoem 
acesta. Nu pot să espun precis măsurile pe 
cari le-a luat guvernul nostru, dâr o pro
cedere lipsită de egoism și sinoeră, îm
preună cu oelelalte puteri, imediat va duoe 
la un resultat favorabil.

SCIRSLE OBLEI.9
— 4 (16) Octomvre.

Ungurii pentru Ciangăii din Buco
vina. Comuna Budapesta a votat în șe
dința sa din urmă un ajutor pentru șc6- 
lele Ciangăilor din Bucovina în sumă de 
10,000 fi. Acești bani vor servi ca funda- 
țiune, ale căreia interese se vor folosi pen
tru salarisarea învățătorilor ciangăi. Ho- 
tărîrea acâsta s’a adus la propunerea Ini 
Polonyi Geza, care spuse între altele, că 
pentru a înființa șoole unguresol pentru 
Ciangăii din Buoovina s’a pornit în sînul 
societății ungurescl o mișcare mare și că 
„statul insu-șl are de gând se facă ceva în 
privința acesta*.

—o—
Nazarenismul între Șerbi. In timpul 

din urmă nazarenismul a început să ia di
mensiuni îngrijitore între Sârbii greco- 
orientall din Banat. Astfel se anunță, că 
în (filele din urmă dintr’o singură oomună, 
anume din comuna Bavaniste de lângă 
Verșeț, au trecut la nazarenism 117 locui
tori adulțl. Se dice, că într’o parte mare a 
Banatului nu esistă o singură comună, în 
care nazarenismul să nu fi prins rădăcini, 
așa că însu-șl organul patnarchului sâr
besc din Carloveț recunosce, că biserica 
sârbâsoă e serios amenințată de nazare
nism. O carte de rugăoiunl nazarineană, 
întitulată „Harfa Sionului44, s’a tipărit în 
30,000 esemplare în limba sârbâscă. Chiar 
și în Serbia se dice, oă a început să ia 
întinderi nazarenismul, ba în Belgrad s’a 
constituit chiar o comunitate bisericâsoă 
nazarinână.

— o —
Liberat. Din Shegedin ni-se sorie, 

oă d-1 loan German, paroch gr. or. în 
Lunoa, lângă Trățcău, care a suferit 4 
luni în închisorea de stat din Seghedin, 
condamnat și d-sa pe obiolnuitul cuvânt 
de „agitațiune14, a fost liberat în 14 Oc
tomvre n. Aflăm abia acum, că d-sa cu 
ocasiunea intrărei în înohisore a adresat 
Redacțiunei nostre o cartă poștală, cu ru- 
garea, oa să-i trimitem cfiarul pe cât timp 
va sta închis. Directorul substitutal închisâ- 
rei însă, Gedeon Emil, a confiscat carta poș
tală, înapoindu-o trimițătorului ou obser
varea laconioă: „Nu se pâte espcda*.  Ce va 

să cfică acâsta? Numai Ungurilor le este 
permis a ceti (fiare de-ale lor în înohiso- 

I rea de stat, âr Românilor nu?...
— o—

Tisza și Banffy. Alaltăerl sâra dete 
Coloman Tisza în otelul „Archiduce Ște
fan14 din Budapesta un prân(J în ondrea 
alegătorilor săi din Oradea mare. La prânfl 
luară parte și ministrul-președinte Banffy, 
și ministrul Darânyi. Cu acâstă Ocasiune 
Banffy ținu un toast, în care combătu 
învinuirile, că el ar fi dușmanul grupu
lui tiszait, și declară că, din contră, el ur- 
mâză sfatul înțelept al lui Tisza și are 
lipsă de sprijinul acestuia. In fine, ridică 
păharul său în ondrea bătrânului „general44 
dioând că’l stimâză și adorâză. Coloman 
Tisza răspunse cu un alt toast, în oare 
pe Banffy îl numi „șef de partid44, ceea-ce 
îl măguli forte mult pe ministrul-preșe
dinte.

—o—
Nnmerul criminaliștilor în Budapesta 

se sflă în mare crescere, așa că inspiră 
îngrijiri seridse. Dovadă este statistica 
procuraturei r., după care numai în luna 
lui Septemvre s’au făcut la procuratură 
927 arătări oriminale, anume: 119 cașuri 
de furt, 11 jefuiri, 8 omoruri, 5 aprinderi și 
20 arătări pentru falsificațiă de bani. Va să 
cfică nu este (fi, în care să nu se fi comis 
cel puțin 5—6 crime, âr afară de asta 
câte altele nu vor fi fost, despre cari nu 
s’a făout arătare la proouratură. Se cjice, oă 
în luna lui Septemvre mai ales, când de 
obiceiă se săvârșesc mai puține crime, 
nicl-odată nu s’a întâmplat să se facă 
atâtea arătări oriminale. Acâstă îngrozitore 
sporire a crimelor și fărădelegilor se atri- 
bue de-o parte miseriei tot mai mari 
a loouitorilor, âr de alta degenerărei mo
ralității loouitorilor.

— o —
Țarul la cununia moștenitorului de 

tron italian. Semiofioiosul italian „Agenția 
Italiană44 anunță, că de sigur Țarul Nico- 
lae II va asista la serbarea cununiei moș
tenitorului de tron italian cu principesa 
Elena a Montenegrului.

—o—
Portul dela Constanța. Solemnitatea 

punerei pietrei fundamentale a luorărilor 
portului dela Constanța s’a fixat pe cfiua 
de 17 Octomvre v. Solemnitatea se va 
face în presența MM. LL. Regele și 
Regina.

—o—
Un ordin al ministrului de resbel 

rusesc, ț)iarele din Viena anunță, că mi
nistrul de răsboitt rusesc a dat ordin fiă- 
oărui regiment de cavalerie, ca să instru- 
iâsoă câte 16 soldați în geografia Româ
niei și a Austriei. In aoest soop s’au dis
tribuit regimentelor de cavalerii numărose 
hărți ale României și ale Austriei.

pentru a le pune la nivelul tuturor, fără 
esoepțiă și oa o consecință a acestei reguli 
dă precădere cultivării intuițiunflor pentru 
că intuițiunea nu prea diferă dela elev la 
elev; mărește numărul ani'or de studiu, 
având grijia să micșoreze numărul și în
tinderea obiectelor, și cu acest chip se face 
posibilă instrucțiunea și educațiunea pentru 
toți, prinoipala cerință la care ea ține să 
răspundă.

O basă teoretioă, pentru o asemenea 
pedagogiă, nu-i nevoe să mai fiă căutată; 
ea stă pregătită de mult în Psiohologia se
colului al XVIII-a, seoolul în care sciințele 
morale și sooiale atinseseră culmea pre- 
sumpțiunii. Psihologia sensualistă englesă 
nu recunâsce nici o disposițiă sufletâscă 
oare să nu fiă venită prin simțuri: Nihil 
est in intellectul quod non prius fuerit in 
sensu. Der simțurile pot fi totdâuna sub 
oontrolul pedagogului; pote fi ceva mai 
ideal pentru educațiune!

Și ast-fel s’a produs prima oondițiune 
care a înlesnit curentul Pedagogiei sim
pliste.

A doua condițiune, pe oare aici o 
voi enunța numai, reservindu-ml a insista 
asupră-i ou altă ooasiă, este de natură cu
rat politioă.

Statul impune obligativitatea învăță
mântului. Acâstă obligativitate trebue făcută 
ou putință.

Omenii politici, legiuitori, fără niol-o 
soiință pedagogică, din simpla lor praotioă, 
au înțeles, că singurul mijloo pentru ajun
gerea aoestui soop. stă în simplificarea — 
mecanisarea — metodelor de învățământ, 
— reforme oe le vedem trimbițate și la 
noi. Pe aceste oonsiderațiunl ourat politice 
s’au rostit discursuri, oarl ar putea să fi
gureze de-a dreptul ca apologii ale Peda
gogiei simpliste; ba, în unele privințe chiar, 
asemeni disoursurl constituesc unioa litera
tură pedagogică a țării. Nu mai insist: ori
cine înțelege importanța practică a unui 
curent venit pe o asemenea cale. Finan
țele statului sunt disponibile cu precădere 
numai cerințelor politice și obligativitatea 
învățământului, odată pusă alături de aces
tea, îșl are realisarea asigurată, — luoru oe 
n’ar fi, bine înțeles, dâcă ar fi rămas o 
simplă oerință a soiinței pedagogioe. Sub 
soutul obligativității apoi, Pedagogia sim
plistă rămâne neturburată pentru lungă 
vreme ; căol oare altă pedagogie ar putea 
să satisfacă oerințele timpului: instrucțiune 
pentru toți ?

Și dâcă va fi să sufere vre-o reformă, 

atunci va fi, de sigur, pentru a emigra și 
spre celelalte continente ! Ultima reformă 
are să consiste atunci în isgonirea oom- 
pleotă a învățământului abstraot și înlooui- 
rea lui ou cel intuitiv. Acâstă măsură ra
dicală va fi cerută neîndoios, deodată cu 
Introducerea obligativității învățământului 
la HotentoțI. Cafrii, Boshimaul, etc.*)

Când vor ajunge la acest ultim ter
min, urmașii .noștri vor începe a reounosce 
erârea direcțiunii apuoate; dâr pănă atunci 
altă soăpare nu-i trebue să se esperimen- 
teze. Tocmai abusul, în situațiunea de față, 
e cea mai bună esperiență.

*
In istoria trecutului, de altfel, — 

acolo, unde se găsesc formulate și esperi- 
mentate multe din oâte ne preooupă pe noi 
în present — nu-i prea anevoie să desco
pere oine-va cașuri analoge practicei pe- 

dagogioe de astăcjl. A fost un timp când 
totă activitatea soientifioă a lumei culte 
avea de ultimă țintă găsirea unor entități 
metafisice și a trebuit un abus îndelungat 
cu asemeni entități — acela oe s’a făcut 
în tot intervalul cât a ținut scolastica — 
păDă să se Btabilâsoă o altă direcțiune spi
ritului omenesc. Și cu totă stabilirea unei 
alte direcțiuni, atracțiunea totuși, pe care 
o eseroitase caracterul de universalitate a 
vechilor entități, s’a menținut și pe viitor. 
Pe fisioenii și pe chimiștii dela începutul 
erei moderne îi găsim preocupați de piatra 
filo șofată și de formulele alchimiste pentru 
transmutațiunea mineralelor; pe meoaniol 
de perpetuum mobile; pe mediol de vinde- 
oărl generale prin mijlooul vre-unei sub
stanțe simple, cum e mercurul, iodul, eto. 
Așa se petreo tot-deuna luorurile în înoe- 
putul fiă-oărei soiințe: înainte de a fi bine 
cunoscute oausele și legile, după cari a- 
ceste se dirig, sunt găsite panaceele univer
sale, cu ajutorul cărora omul întră dea- 
dreptul în stăpâniraa naturii. Secolul nos
tru, urmând șirul desvoltării istorice, are și 
el panaceele sale. Der pe aoestea nu va 
trebui să le mai caute nimeni tot acolo, 
unde ele îșl aflau susținătorii în alte vre
muri ; vechile terenuri au fost abandonate
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Triestnl inundat. DepeșI sosite din 
Triest anunță, că cea mai mare parte a ora
lului e inundată în apă, așa că ciroulația 
stagnâză.

—o —
Restaurantul dela Redută l’a luat 

în arendă, cu începere din luna curentă, 
d-1 luliu Jakob, care asigură, că va mul- 
-țămi publicul atât în ceea-ce pnvesce mân
cările, cât și beuturile.

— o —
Literare. Direcțiunea oăilor ferate din 

Arad și Steinamanger a escris concurs 
pentru literare de pătră, cărămidă, lumini, 
săpun, oleu, perii etc. Terminui înaintărei 
ofertelor pănă la 3 Noemvre o.

Dela comună.
Ședința din 15 Octomvre 1896 se 

deschide la 3 6re p. m. sub presidiul se
natorului Alesius, care împărtășesce, că mi
nistrul de interne va sosi la Brașov Sâm
băta viitore după, prânj, și după sosire va 
primi în visită magistratul împreună cu 
representanții comunali.

Urmâză ordinea cjilei:
1) Se oetesoe resoriptul preaînalt, prin 

care se dispune alegerea de deputațl și se 
oonvdcă dieta pe 23 Noemvre a. c. Alege
rea va fi probabil în 4 Noemvre.

2) Magistratul propune construcțiunea 
unei baraoe (pavilion) lângă oasarma de 
honvedi pentru locuința reserviștilor ohiă- 
mațl la esercițiul de arme, ou un prelimi
nar de spese de 11,000 fi. v. a. Se pri
mesce.

3) Se decide regularea uliței de mij
loc din Brașovul-vechiu și construcțiunea 
nnui canal de beton cu un preliminar de 
19.000 fi. v. a.

4) Parțelarea locului între curmătură 
și promeuada de sus pentru edificarea de 
vile se respinge, din oausă că pe aoolo se 
află țevile dela aouaductul cel nou.

5) Parțelarea locului de lângă dealu- 
morii și canalul Timiș (vis-â-vis de maga
zinul militar) se primesce.

6) Cererea presbiterului săsese și a 
Eforiei scolelor române pentru folosirea 
aouadnctului dela bsrăriă resp. a aouaduc- 
tului din strada Prundului se va pune după 
30 de Jile ordinea (jilei spre desbatere 
meritorică.

7) Propunerea magistratului pentru 
zălogirea a 8 edificii comunali în favorul 
cassei de păstrare din loc pentru datoria 
de 350,000 fi. v. a. se retrimite erășl la 
magistrat spre o nouă opinare. Din partea 
română și maghiară s’a făcut propunerea 
de a esopera dela alte bănci împrumutul 
sub condițiunl mai favorabile pentru co
mună.’

8) Se votâză un credit de 2000 fi. 

pentru susținerea aouaductului și a fântâ
nilor publice.

9) Se voteză un oredit de 2000 fi. 
pentru alimentațiunea din spitalul „Petcuț“ 
pănă la finea lui Decemvre a. o.

ULTIME SCIR1.
Alianță. ruso°france$ă.

Paris, 15 Oetomvre. Ț)iarul 
„Nord“, organul miniateriului de es- 
terne rusesc, publică următorul co
municat: Foile italiene și grecesc! 
în continuu vorbesc, că între Rusia 
și Turcia s’ar fi încheiat de fapt o 
alianță. Suntem în posiția de-a des- 
minți categoric aceste sciri. Rusia are 
o singură aliată și adecă pe Francia. 
Șișlcin și Ranotaux deja au stabilit 
tote afacerile esterne și tote condițiu- 
nile, ca armata francesă și cea ru- 
sdscă în ce proporțiă și între ce îm
prejurări sS pășescă în acțiune.

„Gaulois“ publică din isvor demn 
de crecjement, că Țarul Rusiei îna
inte de-a pleca din Chalons s’ar fi 
esprimatdin cuvent în cuvânt în ur
mătorul mod: „împăratul Wilhelm 
mi-a presentat numai soldați, în 
Francia înse am venit în atingere și 
cu omeni, deci este lucru natural, că 
Francesii mai în grabă mi-au cu
cerit inima decât soldații germani. 
In Berlin și în Breslau am vecjut 
numai obicinuite părăsi militare, 
pănă, când în Paris am ținut revistă 
peste miliăne de omeni și acesta pen
tru tot-deuna mi-a rămâne în amin
tire. Nu voesc se detrag valorei ar
matei nemțesc!, der declar, că legă
tură puternică și intimă esistă nu
mai în alianța poporelor*.

în schimbul altora noi. Fisioa, Chimia, 
Medicina ou secolul nostru, au întrat într’o 
fașă, oare nu mai învoesoe veohile proce- 
derl; din care prioiuă, panaceele au evoluat, 
și ele spre sciințele noi, spre aoele oe în
tră acum în fasa de altădată a Fisioii, 
Chimii și Medioinei.

Aci, în noile soiințe, se pot întâlni 
oâte-va veohl ounoscințe din viața treou- 
tului.

Cașul, bunăoră, al politicianilor de 
astăcjl, oare înainte de oe Sooiologia să fi 
devenit măcar o soiință, da totuși solu- 
țiunl definitive și generale pentru evitarea 
revoluțiunilor și împăcarea oriBelor sooiale 
este întru tot analog veohilor mecanici ca 
perpetuum mobile.

Alchimiștilor de asemeni li-se pote 
găsi, mutatis mutandis, ceva analog în so
cietatea secolului nostru.

Panaceul alchimiștilor oonsistase în 
aoeea, că prin mijlocul unei formule ei so- 
ooteau să dobândâscă putința să transforme 
mineralele unul într’altul, și la urma ur
melor să le transforme pe tdte în minerale 
prețiose. Mineralele la noi modernii, și-au 
sciința lor. Alchimiștii moderni au rămas 
să-și încerce panaceul lor asupra inteligen
țelor omenesc!.; formula lor se va aplica

Rochefort face în cțiarul „Intrasi- 
geant“ descoperirea sensațională, că 
Țarul Nicolae II deja la primul prânȚ 
festiv, din Elysâe, a voit se accentueze 
alianța ruso-francesă, der ministrul de 
esterne francos a fost acela, care a 
desfatuit pe Țar de a rosti cuvântul 
„alliance11, care pe Frances! i-ar fi 
transpus într’un adevărat delir.

Cracovia, 15 Octomvre. In Po- 
dolia rusâscă au sosit nouă trupe 
rusesc! din Moscva și Siberia. Peste 
tot e concentrată milițiă multă la 
granițele române și austriace. Nu se 
scie încă cu siguranță, că bre dis- 
posițiunile aceste primesc numai lo- 
calisăr! pentru timpul de ernă, seu 
doră au o însemnătate mai mare. 
După primirea triumfală a Țarului 
în Paris, în armata rusescă s’a năs
cut de-odată o mare poftă de luptă.

la fabricarea inteligențelor instruite. Alchi
miștilor moderni le mai (fie0 lumea și pe
dagogi.

înainte de oe Psiohologia să fi do
bândit caracterul soiintifio ; înainte de oe 
o singură lege măcar a inteligenței ome- 
nesol să ne fiă desvălită în totă plenitu
dinea; vin pedagogii și fac didactici gene
rale și speoiale, dau rețete universale pen
tru desvoltarea inteligenței elevilor!

Precum neounoscința diversității ele
mentelor ohimioe sporea altă-dată înorede- 
rea în Alchimie, de-asemenl astătjl neou
noscința individualității personale înles- 
nesce suocesul Pedagogiei.

Dâr evoluțiunea istorică odată înoe- 
pută ea va continua neturburată și pe viitor. 
Să așteptăm ou totă încrederea progresele 
Psichologiei, ele ne vor scăpa de rețetele 
pedagogice, preoum progresele săvârșite de 
alte soiințe au pus capăt atâtor rătăciri 
treoute.

Era panaceelor, dâcă nici atuuol nu va 
fi terminată pentru omenire, ea va fi totuși 
pentru o bună sâmă de omeni; în orl-ce 
eas soiința educațiunii omului atunci va 
găsi pentru aceștia adevăratul teren de 
cercetare seriosă și rodnică.

Londra, 15 Octomvre. „Timesu 
primesce din Paris soirea, că nu 
Șișkin va fi următorul prințului Lo- 
banoff, ci prințul Woronzoff-Rașkoff.

BucurescY, 15 Octomvre. A. S.
I. Archiducele losif verul împăratu
lui Francisc losif, va sosi la Sinaia 
în Țiua de 20 Octomvre, însoțit de 
mareșalul seu d. baron de Vecsey. 
E probabil, că tot atunci va sosi și 
Archiducesa Clotilda și Ducele de Con
naught, unchiul Principesei Maria.

DIVERSE.
0 întâmplare romantică. Un negus

tor din Genua, eu numele Bolognini ourend 
după căsătoria sa a fost chemat la armată 
și trimis în resbelul din Africa. La asediul 
Cassalei a fost atât de greu rănit, încât 
era aprope să-și perdă viața. După ce s’a 
vindecat a primit de-acasă o telegramă, în 
care i-se scrie, că soția aucfind despre mor- 
tea lui de supărare s’a sinucis. Bolognini 
după oâte-va luni, însănătoșindu-se, a ple
cat spre casă, abia ajuns în Genua s’a în
tâlnit cu un amic, care îl spuse, oă soția 
lui s’a căsătorit după un altul. Bolognini 
desperat numai decât îșl căuta soția, și 
acesta cât oe-l văcfu căcju la pământ le
șinată. In urmă s’a adeverit, că al doilea 
bărbat al soției lui Bolognini a fost un 
vechiu ourtesan al ei și orefiend amb'i, că 
Bologni a perit în resbel, s’au căsătorit |îm 
preună. Al doilea bărbat oât ce a aucfit, 
că Bologni a sosit acasă, a dispărut, âr 
Bolognini cu soția sa se reîntorseră ambii 
veseli la Genua.

Bicicletele în Francia. După raportul 
contribuțiunilor indirecte, numărul bicicle
telor întrebuințate în Francia la 1 Ianuarie 
1896 era de 160.000, său aprope 4 biciclete 
de fiă-oare miă de loouitorl. In 1889, în 
momentul exposițiunei, nu era mai mult 
de 50.000; deja în 1893 se numărau 
119 000 și aoest număr s’a urcat la 132,000 
în 1894. Aceste mașine nu sunt împărțite 
uniform pe întregul teritor franoes. Pe 
când abia se numără 7 la 100,000 de lo
cuitori în Corsica, și pe când mai multe 
departamente muntbse posed abia 1 la 
1000 locuitori câte-va departamente vecine 
Parisului posed aprope 9 la 1000 locuitori 
și singur Parisul posede peste 25, de bici
clete. A 20-a parte din numărul total al 
bioioletelor se soootesoe că aparține fe
meilor.

La visita părechei imperiale rusesc! 
în Francia. Parisul cu ocasiunea visitei 
năreohei imperiale rusescl a spesat 1 mi
lion și jumătate franci, der acâstă sumă 
colosală se acopere din venitele incurse 
pentru artiolii de consum. Mai mult venit 
au avut birjarii și cârciumarii. Aprâpe fiă- 
care cârciumar a vândut pe efi de câte 20 
—30 mii franol. Țarina a căpătat oa dar 
pe lâugă alte obiecte și un sorin artistic 
lucrat, care este un adevărat cap de operă 
a unui aurariu. La acest sorin au lucrat 3 
ani în conținu cei mai reuumițl artiști. Da
rul acesta întru atât i-a plăcut Țarinei în
cât la prânzul festiv din Versailles a in
vitat și pe oonsileriul comunal Baudin, care 
a lucrat mai mult la pregătirea cadoului. 
Bagajul părechei imperiale rusescl la ple
carea din Paris a fost 15,000 klgr. de greu.

Literatură»
O drăgălașă și forte prețiosă colec- 

țiune de episode, novelete și povestiri is
torice a apărut în Tipografia „A. Mure- 
șianu“ din Brașov, întitulată: „Traista cu 
povești a lui P. Brosteanu“. Format mio 
și estetic, în mărime de 138 pag. Prețul 
20 cr. Nu putem în de ajuns recomanda, 
mai ales pentru biblioteoile nostre popo
rale, acâstă coleoțiune de scrieri istorico- 
beletrestice, atât de rari în literatura n6s- 
tră, cari tote au o tendință eroică națională 
pe cât de interesantă, pe atât și de amu- 
santă.

*
Din „Biblioteca pentru toți*,  oe apare 

în Buourescl în editura librăriei Carol 
1 Muller, oele mai nouă volume eșite de sub 

tipar sunt: Nrii 80 — 81, 82 - 83 și 84, cu- 
prinfiend tote trei părțile din romanul: 
Ciocoii vechi și noi, său ce nasce din pi
sică soreci mănâncă14, de Niculae Eilinion. 
Al 8b-lea volum, conține: „Din biografiile 
scriitorilor români44, de Adamescu. Fiă-oare 
volum costă 30 bani, legat frumos 60 bani. 
Se pot prooura și dela librăria Ciurcu din 
Brașov ou 16, resp. 32 cr.

*
In Tipo-litografia N. D. Miloșescu 

din Tergu-Jiu a apărut: „Mănăstirea Tis- 
niana", de Alexandru Stefulescu, ou un 
mare număr de olișeurl și ilustrațiunl is
torice escelent esecutate. Valdrea acestui 
op, elegant esecutat, reiese din însu-șl tit
lul cărții. Autorul înfățișâză după docu
mente și insoripțiunl mănăstirea Tismaua 
neprețuitul monument istorio din județul 
Gorj, oea mai vechiă între mănăstirile 
esiBtente acjl în România, întemeiată ou 
520 ani înainte de Radu-Negru-Basarabă. 
Scurt (fis; opul d-lui Ștefulescu presentă 
oel mai mare interes atât din punot de 
vedere istoric, cât și artistic. Un esemplar 
costă 4 lei.

Voci din public*).
Epistolă deschisă cătră d-l Metes Mozes, 

ex-notar al Cricăului, Craivei și al Tibrului 
în Bucerdea Vinosă.

D-le Metes! Am cetit în Nrul 180 d. 
a. o. al St. diar „Tribuna11, un răspuns la 
corespondența publioată de mine în Nrnl 
154 din a. c. al On. diar „Gazeta Trans“. 
— pe care (răspuns), l’atn observat grațiă 
unor împrejurări estra-ordinare, fiind pu
blicat pe pag. a IV între anunțuri — și, 
în care, în general respingi afirmările mele, 
er în special ceri dovefil.

D-le Metes! Ca să nu cjicl, că sunt 
om râu, etă-țl satisfac dorința, dâr înainte 
de tote te rog, întrebă-țl oonsciința, decă 
sunt adevărate cele ce scriu eu, și fi sigur, 
că pote consciința d-tale o să fiă mai 
justă, oa și cum ai voi d-ta să o înveți 
să fiă.

Cred, că cunoscl pe Lupșau Petru a 
Onului din Uricău! Decă nu, îți spun eu 
cine este. El este unui dintre cei mulțl, pe 
cari i-ai înșelat. Ca dovadă las’ să urmeze 
aici declarațiunea, ca mi-a dat el mie:

„Declarațiune. Eu, subsemnatul locui
tor diu Cricău, declar înaintea dmenilor și 
a lui Dumneijeu, că în vieța mea nu am 
vândut d-lui Moisă Metes nici uu pământ, 
și ou tote acestea eu ocasiunea oomasărei 
mi-s’a spus, că un pământ al meu se află 
transoris pa numele lui Metes Moisă, și 
astfel eu am rămas fără Joo. — Cricău, 
31/VTIL 1896. X Lupșan Petru a Onului, 
Nemes Ștefan m. p. martor, loan Rusu m. 
p. ca martor și scriitor de nume“.

Originalul acestei declarațiunl se află 
la mine. Asta e o faptă cinstită, d le Me
tes ! f Și încă mai ai cutezanța de-a îmbăta 
lumea cu apă!

Ca să nu abusez prea mult de bună
voința On. d-n Redactor și a On. public 
oetilor, îți mai amintesc numai următorele 
nume, d-tale forte bine cunosoute : Popa 
laoob Putu, ca venelor forțat, oăol l’ai ame
nințat, că decă nu-țl va vinde pământul 
de bună voiă, o să i-l iai în dare ; Popa 
Vasile lui Laslo, Vlad Toder, Rus Lioa, 
Meteșan Lina — ve( scj pentru ce am sub- 
tras pe Meteșan Lina — o biată văduvă 
din libru pe Oftre după-ce aj j9gDoiat’o 
in un mo, lufam, oa laș șj nemern,0j 
ai și scos o c ln oase;e proprii, și ai pus 
omeni să o bată ! Luca Toder, un biet ne- 
uun, pe aoest;a p0 toți j.ai lăsat, d-le Me- 

8> pe drumuri prin faptele d-tale cinste. 
u urmă îți mai amintesc, oă oa creȘtin 
un ai păpat și dela biserioa gr. oat. din 

Uricău 12 fl. încă din an. 1884.
Afirmarea d-tale, că un om, oare ar 

fi făcut faptele d-tale atribuite, nu soapă 
fără pedepsă, e combătută prin împrejura
rea, oă de fapt ești suspendat și pus sub 
cercetare, despre care, se înțe'ege, în reS' 
punsul d-tale nu ai amintit nimio.

La amenințarea, că o să-mi iau pe- 
dâpsa ouvenită, și la afirmarea, că nu am 
idee despre cum se fac documentele pu
blice, nu am ce-țl răspunde.

Ce privesce espectorările dela urma 
răspunsului, îți (jic, că sunt demne de Dom
nia Ta.

închei sperând, că nu o să-mi mai 
dai ausă a te spăla pe oalea publioi- 
taței.

Lucian Barbu.

*) Pentru cuprinsul celor publicate sub rubrica 
acăsta Redacțiunea nu ia răspunderea.

Proprietar: Or» Aurel ftSuro^ianu.

Redactor responsabil Sregarsu
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Foulard-Seide 60 kr.
bis fi. 3.55 p. ZUet. — japaneftfdje, djine*  
fifcfye etc. in ben neueften Deffiins unb ^ar-- 
ben, foroie fdjmarje, meijje unb farbtge 
Henneberg-Seide von 35 fr. bis 
P- 1^.65 p. Zlîet. — glatt, geftreift, farriert, 
gemuftert, Damaffe etc. (ca 2^0 uerfd). (Ș>ual. 
unb 2000 verfdpb. ^arben, Defftns etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — ZHufter 
umgebenb. Doppeltes Sriefporto nad? ber 
Scfytveij.

Tipografia A. Muresianu, Brașov.

Seiden-Fabriken G. Henneberg 
2 (k. u. k. Hofl.), Ziirieli.

Cursul Sa bursa din Wîena.
Din 15 Octomvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.85
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.20
Itnpr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 122.25
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4l/2% 101.— 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121. - 1088.2-2 Căpitanatul orășenesc.

Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 96.90
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.30
Imprum. ung. ou premii .... 155.50
Leșuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.75 
Renta de hârtie austr.........................101.20
Renta de argint austr.........................101.25
Renta de aur austr..............................122.30
Leșuri din 1860.......................... 144 —
Aoții de ale Bănoei austro-ungară. 943.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 402.50
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 366.75
NapoleondorI.................................. 9.52
Mărol imperiale germane . . . 58.85
London vista....................................119.90
Paris vista.................................. 47.60
Rente de corone austr. 4%. . . 101 25
Note italiene........................  . 44.50

Cursul pieței Brașov.
Din 16 Octomvre 1896.

Bancnote rom. Oump. 9.48 Vend. 9.51

Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Oump, 
Galbeni Oump.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Soris. fono. Albina 5%

9.45 Vend. 9.48
9.52 Vend. 9.55
5.60 Vend. 5.65

126.'/, Vend.
Vend.

—.— Vend. —.—
100.75 Vend. 101.75

Nr. 2883-1896.PUBLICAȚIUNE.
Articolul de lege XLVI din 

1895 a intrat în putere de drept.
în sensul acestei legi comite fiă- 

care o transgresiune, care:
1) falsifică producte sau arti

cole agronomice;
2) anunța seu vinde articole fo- 

lositdre pentru falsificare;
3) vinde producte sau articole 

agronomice falsificate;

4) Vinde producte seu articole 
agronomice, chiar nefiind falsificate, 
totuși însă sub o astfel de numire, 
care după proveniență sau nătura 
lor nu li se cuvine;

5) acei cari împedecă organele 
în controlarea productelor, prepara
telor și articolelor agronomice și 
anume: lapte, preparate de lapte, 
unsori dela animale și plante, uleiuri, 
preparatele de aluat din făină sau 
grâu, miere, paprică, semențe de să- 
mănat și de iarbă, nutreț de vite și 
gunoiâ etc.

Pedepsa astorfel de transgre
siuni este: închisbre pănă la o lună 
și pedepsă în bani pănă la 300 fi.

Brașov, în 5 Sept. 1896.

Membru Juriului esposițieS milenare 1896.

Seson de Tdmnă și Ernă.
Avem onbrea a atrage din nou amicala atențiune a 

On. p. asupra fabricatelor nostre proprii de 

Postavuri și mărfuri ie moiă 
cu deosebire asupra stolelor de pardesiurî, rocuri 
de ernă (jmBtone), uniforme, pleduri pentru 
bărbați.

Nu mai puțin recomandăm fabricatul nostruLoden
ca specialitate: Touriștilor, amatorilor de sport, econo
milor și țăranilor. In privința durabilității și solidi
tății este de preferat așa numitul Loden de Stiria și Tirol 
de aceea este forte potrivit pentru costume de gim
nastici, venat, Haveloclis și mantale.

Ne rugăm de o cercetare cât mai numărosăWILHELM SCHERG & C-ie.
11-12

Membru Juriului esposiției milenare 1896.a

Sosirea si Blocarea
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:
Tr. accelerat: 5 ore 07 m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după am6dl. 
Trenul de persone: 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 ore 19 minute s6ra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bărtolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: — 6re — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul de pers.: 8 ore 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 6ră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persone — ore — m. dim. 

*) Acest tren circuldză unmai Joia Dumineca și la sărbători.

iiW" Numere singuratice din „Gazeta Transilvanieia 
ă 5 cr. se potu cumpăra în librăria Nicolae Ciurca.

imnurilor în Bragov. 
Plecarea trenurilor din Braș,, 

I. Dela Brașov la Pesta
Trenul mixt: 5 ore 8 min. diminua.
Trenul aocel.: 2 ore 45 min. după am»
Trenul de persone : 7 ore 43 min. sera.. 
Tr. accelerat: 10 dre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresoi:
Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin.,. 
Tr. accelerat: 5 6re 14 m. dimin. 
Trenul mixt: 11 dre înainte de amecf!.. 
Trenul aocel.: 2 ore 19 min. după am,
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bărtolomeiu. 
Trenul mixt: 8 6re 35 min. dimineța. 

n „ 4 „ 55 in. după am.
Trenul mixt: — 6re — min. dim.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persâne: 3 ore 1 după am... 
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin. 
Trenul de pers.: 5 6re 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persone 0 ore — mih.sera.


