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nSTon abonamente.

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 £ulie 1S?>O stilu vechiu 

8’a deschis!! nou abonumentd, la care îrr- 
vitămQ pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

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

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

luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, pe unt; 
anti 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anii 2 fl., pe 
ș6se luni 1 fl.

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

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

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

Admiiiistraținflea „Gazetei Transilvaniei".
Brașovu, 5 Iulie st. v.

Serbarea națională francesă 
dela 14 Iulie a. c. săvârșită în 
Parisu, a fostu pâte cea mai stră
lucită din câte s’au veclutu sub 
regimulfl republicei actuale, și se 
pote cjice cu drepții cuvântă, că 
toți Parisienii cu micu cu mare 
au luată parte la ea.

Ca în toți anii, așa și acuma 
festivitățile au fostă inaugurate 
de manifestațiunea celoru din Al- 
sația și Lotaringia, cari împreună 
cu celelalte reuniuni naționale au 
mersă pe piața Concordiei și au 
defilatu înaintea statuei orașului 
Strassbourg.

* Celtî mai însemnată punctă 
din programa serbării a fostă înse 
revista militară de pe Longcliamps. 
O mulțime imensă de âmenl a 
luată parte la acestu mare spec- 
taculu militară; se asigură că au 
fostă de față peste 300,000 de 
persone, afară de milițiă.

La 6rele 3 p. m. în bubuitulă 
tunuriloră, în sunetulă musiceloră,

ce intonară Marseillaisa, și alu to- 
beloră, sosi ministrulă de resboiu 
Freycinet și după elă președintele 
republicei Carnot și îndată după 
aceea se începu sub comanda ge- 
noralului Deffis defilarea, care a 
durată o oră și jumetate, trupele 
fiindu salutate din tâte părțile de 
cătră imensa mulțime cu entusi- 
astice aclamărl.

Intr’adeveru că ună spectaculă* 
mai imposantă militară decâtă a 
fostă acesta, nu pâte oferi acți nici; 
una din monarchiile Euporei!

Da, republica democratică fran
cesă de ac}i emulâză cu puterile 
monarchice nu numai în desfășu
rarea pompeloră militare, ci și în 
înarmări de totă feliulu.

Francia posede ac|i după Rusia 
cea mai mare oștire permanentă 
în lume; ea are în timpu de pace 
cu 30,000, er pentru casulu de râs- 
boiu cu 300,000 ostași mai mulți 
ca Germania și dela anulă 1871 
a cheltuită pentru marina sa de 
resboiu mai multă ca Germania, 
Italia și Austria laolaltă pentru 
marinele loră.

Se pâte $ice că republica fran
cesă a întrecută tâte monarhiile 
militare în ce privesce pregătirile 
de resboiu și cele 4ece mii de 
soldați, cari au defilatu înaintea 
președintelui republicei la 14 Iulie, 
au reamintită numai Franciei și 
Jumei întregi aceste colossale pre
gătiri, dându-le tot-odată se cu- 
nâscă, că Francesii pună ac|l cea 
mai mare greutate pe aceea, ca 
să fiă înarmați din creștetă pănă 
în tălpi.

Este în adeverii durerosă a 
vede, că republica îș! consumă 
aprdpe tote puterile pentru sco
puri militare, când are de resol- 
vată alte probleme mari și folo- 
sitâre pentru omenire. Dâr riva
litatea nenorocită între Francia și 
Germania face în împrejurările de'

față aprdpe imposibilă o întorcere 
în acestă privință.

Resultatulu este, că armările 
continue ale Franciei silescă și pe 
Germania și cu ea pe tote cele
lalte state la totă mai mari încor
dări ale forțeloră loră materiale 
și pote că în mijloculu acestei 
emulațiuni, Francesii își gândescă, 
că ei cu resursele loră bogate, 
voră pute mai multă ca ori și care 
altă stată suporta greutățile chel- 

; tueliloră imense militare și voră 
învinge astfelă 'asupra rivalului 
germană tară de vărsare de sânge.

Ori cum ar fi, tristă, de totă 
tristă este perspectiva viitorului 
apropiată, decă de două4ecl de ani, 
de când esistă acesta a treia re
publică francesă, care se numesce 
democratică, ea nu s’a distinsă 
decâtă prin înarmările sale esor- 
bitante.

Și tâtă causa acestei deplora
bile situațiuni este, că Francesii 
dela 1870/1 încoce nu trăescă și 
nu se hrănescă cu alta, decâtă cu 
ideia de revanșă.

Spre a da nutrementă focului 
ce arde mereu sub spuză, Fran
cesii au Introdusă în timpulă din 
urmă cultulă demonstrativă alu 
Ioanei d’Arc, a acestei fete ță
rance din Lotaringia. Orașele 
francese redică una după alta 
statue Ioanei d’Arc și le înaugu- 
reză cu solemnități grandiose. Și 
cu ocasiunea sărbătorii naționale 
dela 14 Iulie s’au făcută demon
strații înaintea statuei Ioanei 
d’Arc din Parisu.

Tote aceste facă ca spiritele 
în Francia să fiă ținute într’o agi
tațiune și iritați une continuă față 
cu Germania,ca astfelă săfiă pregă
tite când va sosi 4iua revanșei.

Prospecte triste pentru Francia 
nu mai puțină ca și pentru cele
lalte state! Der nu suntă atâtă de 
triste pentru starea materială a 

popâreloră bătrânei Europe, pe 
câtă suntă de triste pentru liber
tatea loră!

Garașanin despre raporturile Serbiei.
Conducătorulă partidei progresiste 

serbescl, Garașanin, oare a adresați! ade- 
rențiloră săi manifestul!! pentru noua 
activitate politică a partidei, a avută o 
lungă convorbire ou corespondentul!! 
unei foi. Garașanin a disă între altele, 
că se bucură, că după împărtășirile din 
urmă ale pressei francese, cestiunea es- 
portului de porci este resolvată, seu 
celă puțină a luată o înfățișare îmbucu- 
rătbre. Sunt convinsă, dise Garașanin, 
că cunoscutele declarații ale contelui 
Kalnoky în delegațiunl numai din întâm
plare au venită în legătură cu disposi- 
țiunile dela granițe a autori tățiloră afa- 
ceriloră higienice de vite; der, durere, 
cei mai mulți dintre Șerbi aducă în le
gătură nemijlocită declarațiile contelui 
Kalnoky cu aceste disposițiunî, cari au fă
cută în Belgradă o impresiune așa de ne
plăcută. Raporturile interne ale Serbiei 
se pară a fi forte firescl, alăturându-le 
isprăviloră partidei radicale și fărte 
firescă este și aceea, că poporulă ser- 
bescă e silită să vadă o amenințare 
pentru acăstă politică din partea statului 
vecină, cu care a trăită in cele mai bune 
relații pănă la venirea radicaliloră la 
putere. Partida radicală cjice, că vre 
emanciparea Serbiei de sub Austro-Un- 
garia prin Saloniki. Neluândă în semă 
imposibilitatea împlinirei acestei idei din 
punctă de vedere materială, respectivii 
„fauri" își uită, că Saloniki totă așa de 
puțină este ală Serbiei, ca și Semlinulă. 
Intregă programulă radioaliloră nu este 
altceva, decâtă ună șiră lungă de impo
sibilități, cu cari a amețită poporulă și 
n'a adusă altceva țârei, decâtă amăgire 
și rușine. Tocmai pentru acăsta e nespusă 
de regretabilă, că regele Milan, după ce 
a chiămată a doua oră pe radicali la 
putere, n’a avută „paciință*1 să aștepte cu 
abdicerea, pănă ce partida acesta va 
apuca pe căile cele drepte. Dealtmintrelea

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Gramatica statară a Mei late.
Partea I, de LazărU Șăineanu.

In literatura năstră didactică de 
multă se simte lipsa unei gramatice ele
mentare, lucrate pe basa resultateloră 
și progreseloră sciinței moderne. In a- 
devără în scolele nostre limba latină se 
predă încă pănă astădl după manuale 
vechi, cari atâtă prin încurcata formu
lare a paradigmeloră, câtă și prin lipsa 
de precisiune și claritate în enunțarea 
reguleloră, despereză pe școlarii noștri 
ohiar dela începutulă studiului și la in
spiră desgustă și aversiune pentru învă
țarea limbei mume. Astădl didactica 
pretinde pentru apropiarea formeloră 
unei limbi, mai alesă mdrte, o carte, 
care să presente o alegere și o dispo- 
sițiune sistematică a materialului, o per- 
tratare clară a lui, avendă totd’auna de 
normă primele trebuințe ale școlarului, 
omițendă superfluulă și reducendă totulă 
la cea mai simplă expunere posibilă.

Ca să răspundă la aceste cerințe ale 
didacticei și ca să umple acelă golă în 
literatura ndstră scolastică, credeam me
nită gramatica formală a limbei latine 

apărută deunădl a d-lui L. Șăineanu. 
Mă îndreptăția la acestă credință atâtă 
reputațiunea, de care se bucură autorulă 
în ore-carl cercuri competente, câtă mai 
alesă prefața cărții, în care d. L. Șăi
neanu, „convinsă, precum cjice, mai bine 
de necesitatea de a da studiului limbei 
latine o basă mai solidă și mai rațională 
și în curentă cu progresele didactice 
realisate pe terenulă gramaticei latine 
în Francia și Germania", promite o lu
crare „de valore originală, ce acum pen
tru prima oră se pune în mânile elevi- 
loră în condițiunl așa de avantagiâse."

In fața unei recomandațiunl auto
grafe așa de îmbucurătore și în dorința 
mea de a vede câtă mai ourendă o 
gramatică latină demnă a înlocui pe 
cele întrebuințate adl în scolele nostre, 
am avută neastempărulă de-a ceti acestă 
nouă carte didactică și a mă convinge 
însumi de meritele ei preconisate, și în 
casă, când ele voră fi reale, a accentua 
și mai multă laudele și valorea ei, eră 
în casă contrară a le reduce la propor- 
țiunl cuvenite și a asemna cărții loculă 
ce cu adevărată îlă merită.

Lucrarea d-lui Șăineanu se împarte 
în două părți principale: una teoretică 

și alta practică, cari se succedă continuu 
una după alta așa, că după o seriă de 
regule urmeză aplicațiunea acestoră re- 
gule în versiuni și teme.

Mai ânteiu să esaminămă partea 
teoretică, lăsândă a vedea pe urmă, în
tru câtă proposițiunile și frasele pentru 
deprinderi corăspundă pe de-o parte 
teoriei și soopului lucrării, pe de alta 
inteligenței scolariloră.

Intru câtă privesce planulă lucrării, 
să nu ne așteptămă la o inovațiune : elă 
este acelașă, care predomină în grama
ticile latine de mai multe cjeciml d6 
ani. Sistemisarea materialului nu se deo- 
sebesce prin urmare multă de aoeea, pe 
care o întelnimă în manualele de limba 
latină introduse în scolele nostre, și a- 
nume gramatica expune pe rendă pro
nunțarea, cantitatea, formele regulate 
ale declinăriloră la substantive, la ad
jective, comparațiunea adjectiveloră, ad- 
verbulă, numeralele, pronumele, conju
garea regulată a verbeloră și părțile infle
xibile ale vorbirii, anticipândă pe ici și 
colo unele forme verbale necesare pen
tru variarea exercițiiloră.

Din acestă punctă de vedere noi 
nu putemă decâtă felicita pe autoră 

pentru prudența, cu care a evitată me
todele nouă și puțină încercate apucândă 
pe o cale bătută și cunoscută. Ou acesta 
nu voesoă a afirma, că vechiulă plană 
ală gramaticeloră limbeloră clasice nu 
mai este susceptibilă de modificări și 
reforme utile, cari să înlesnescă studiulă 
loră, ci voescă numai a cjice, că a forma 
ună nou plană acceptabilă în acestă ma- 
teriă este lucru forte anevoiosă, care nu 
este de puterea orl-cui. In lipsa unui 
plană nou și mai pedagogică trebue să 
ne mulțămimă deocamdată cu unulă 
vechiu și usată, cu condițiune însă, ca 
elă să fie bine esecutată și ou cea mai 
mare precisiune și claritate pănă în cele 
mai mici amănunte. Când ni-se presintă 
o lucrare didactică originală clădită după 
ună plană vechiu, suntemă în totă drep- 
tulă a pretinde celă puțină o execuțiune 
îngrijită, corectă și câtă se pote mai 
metodică. Din nefericire însă în acestă 
privință gramatica d-lui Șăineanu este 
nu numai departe de așteptările năstre 
legitime, ci chiar inferioră tuturoră gra- 
maticiloră mai nouă de limba latină a- 
părute la noi. Și oa să nu se cfică, că 
înainteză aserțiuni neprobate, să intrămă 
puțintelă în amănunte.
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asupra abcjicerei lui au influințată cause, 
cari stau forte departe de politică; pentru 
acesta der nu potă să reflectezi! la ele. 
De remarcată însă e, că Milan s’a încre
zută mai puțină în abilitatea și facultă
țile lui de rege, de cum ar fi trebuită. 
Milan a greșită fdrte tare prin aceea, 
că a credută, că dinastia se începe cu 
regele Alesandru și se eredesce la fiulă 
său legitimă. La fine G-arașanin declara, 
că elă a fostă dușmană ală revisuirei 
constituțiunei, fiind-că Serbia avea lipsă 
de alte reforme.

Convorbirile lui Bismarck.
Bismarck continuă cu convorbirile 

lui, cari nu mai surprindă adl pe nime
nea, fiindcă lumea e dedată a-lă audi 
mereu. Pressa germană însă adictă împă
ratului și mai alesă „Kreuzzeitung" îlă 
ataoă pe moșnăgulă din Friedrichsruhe 
pentru ultima sa convorbire, în care a 
criticată aspru politica socialistă a împă
ratului Wilhelm II. Principele Bismarck, 
dice numitulă Ziafă, a declarată răsboiu 
în potriva politicei esterne și interne a 
împăratului fără de a-lă fi provocată ci
neva și îngreuneză prin'acesta lucrarea ur- ! 
mașului său. Prin criticarea ideilor favora
bile apărărei muncitorilor Bismarck vată- 
mă sentimentul monarchic și pericliteză 
cele mai însemnate interese ale statului. 
Falk, când a repășit dela ministerul de culte 
a tăcută, n’a Zisă nimică. Declarațiile lui 
Bismarck umple inimile omeniloră de-o 
tristeță și indignațiune demnă. Ddcă nu 
va tăce câtă mai în grabă, Bismarck 
va fi în altă sensă o „mărime" căZută.

Intîlnirile din ăstu anu.
„Pester Corr." spune, că în cercurile 

bine informate se vorbesce cu multă si- 
guritate, că în luna viitore (Augustă) se 
va întâmpla nu numai întâlnirea între 
Caprivi și Kalnoky, ci și Crispi va lua 
parte la aceste întâlniri. Se mai vorbesce 
și de întâlnirea lui Salisbury cu ceilalți 
miniștri, der mai alesă se suține, că lor- 
dulă Raudolph Curchill, care a intrată 
în cabinetulă Salisbury și e conducăto- 
rulă camerei de josă, va folosi ocasia 
de-a se întâlni de rândulă acesta cu băr
bații conducători ai stateloră din cen
trală Europei.

SOIRILE VILEI.
0 faptă nobilă. Cetimă în „Lumină- 

torulă“: La 30 Iunie n. c. era espusă 
lioitațiunei publice averea lui Vichentie 
Seculiciu din Izvini, (cerculă Recașiu.) 
Omulă sărmană, cu familiă grea, era 
fărte întristată; nesațiosa Jidancă de
puse deja vadiulă recerută, insistândă a 
cumpăra eftină, âră bietulă omă com
bina, cum să’sl ia traista de drumă. — 
In ultimulă momentă, etă că vine învă- 

țătorulă de acolo Ioană Mateica, depune 
și elă vadiu (24 fl.) și rescumpără acea 
avere, redându-o sărmanului omă. Acesta 
îi mulțămi ou lacrimi de bucuriă... Domnii 
învățători potă fi mândri de colegulă 
loră, d-lă Ioană Mateica.

* * *
Terminulu de plata dării și a arun- 

curiloră pe cuartalulă III a începută la 
1 Iulie n. și espiră la 15 (3) Augustă n. 
După espirarea acestui termină contri
buabilii, cari au întârdiată, voră plăti 
atâtă interese de întârZiare, câtă și taxe 
de esecuțiune.

* * *
Ușurință diaristică. „Bucarest" de 

Marți 3 (15) Iulie, reproducândă din 
„Gazeta Transilvaniei" telegrama din 
BucurescI cu data 12 Iulie publicată în 
numărulă de Dumineca trecută, observă: 
„De unde dracu îșl ia corespondentulă 
„Gazetei Transilvaniei1* informațiunile 
sale? Din lună? Și încă probabilă dintr’o 
lună colectivistă! “

Să ne erte foia buoureștenă, decă 
răspundându’i ne folosimă de vorbele 
ei: Unde dracu i-au fostă ochii croni
carului ecouriloră din „Bukarest", de n’a 
vădută desupra telegramei din vorbă, 
că soirile telegrafice m’-le transmite biu- 
roulu de corespondență din Pesta?

* * *
Postii de medicii ceroualu. Este de 

ocupată postulă de medică cercuală 
pentru comunele Toraculă mare și To- 
raculă mică din comitatulă Torontalului; 
— comune curată românescl cu 6000 
de suflete locuitori. — Salară: 700 fl., 
apoi câte 50 or. visita de Zi și câte 1 
fl. visita de ndpte. Cererile suntă a se 
adresa protopretorelui de cercă Augus- 
tină Bakalovich în Beclchereculă mare 
(Nagy-Beoskerek, corn. Torontală) pănă 
la finea lui Iulie n. c. Alegerea se va 
face în 2 Augustă n. c. Se cere dela 
oonourențl să scie limba română, ma
ghiară și germană în vorbire și scriere. 
După cum suntemă informați, fruntașii 
susă-Ziseloră comune ară dori să aibă 
ca medică ună Română.

* * *
Doctorii in medicină. Tînărulă 1. Soiu 

(din Săcele) studentă ală facultăței de 
medicină din BucurescI, a trecută cu 
succesă, înaintea facultății de medicină, 
esamenulă de doctoră în medicină în 
diua de 25 Iunie curentă. Subiectulă tra
tată este despre „Versiunea în strâm- 
torile basinului."

Felicitămă pe tînărulă doctoră.
* * *

Ca hienele. In palatulă din Buda
pesta e espusă Zestrea în îmbrăcăminte 
și rufăriă a archiduoesei Maria Valeria. 
In 14 Iulie vr’o 600 de femei se duseră 

să visiteze acestă esposițiă. Oa să între 
mai în grabă se repeZiră cu pumnii și 
cu umbrelele asupra polițiștiloră, cari 
steteau de gardă, și după ce’i aruncară 
afară, continuară lupta între ele. Haine 
fură sfâșiate și rupte’n bucăți, lovituri 
se deteră fără milă, strigăte și țipete se 
auZiau, leșinuri urmară, er scandalului 
abia îi puseră capulă vr’o câțiva poli
țiști călări, cari sosindă la fața locului 
și descălicândă interveniră după tdte re- 
gulele artei polițienescl.

* *
Zăpadă în Iulie. In Alpii austriacl 

a ninsă bine la 13 Iulie. Gastein înfă- 
țișeză ună tablou de ernă perfectă : ra
murile arboriloră se rupă de greutatea 
zăpeZii. Pe strade e zăpada de o urmă. 
Liniile telegrafice suntă întrerupte. De 
asemenea a ninsă în totă Tirolulă nor
dică. In Insbruch e ernă în tdtă puterea 
cuvântului. Comunicația trenuriloră cătră 
sudă și cătră Arelberg e întreruptă. In 
Ischl e frigă ca’n toiulă ernii. Munții din 
prejură suntă acoperițl cu zăpadă. In 
case se face focă. De asemenea a ninsă 
și în celelalte ținuturi ale Alpiloră aus
tria ol.

* * *
Unii ursii la băi. In Lipto-Zselezno, 

situată într’o pădure, petrecă vr’o 40 
dspețl o vieță liniștită. Mare a fostă sur
prinderea loră, când la 12 Iulie apăru 
pe promenadă ună ursă forte mare, în 
gură cu o oiă, ce o răpise dintr’o turmă 
din apropiere. Ursulă, de frica căruia 
ospeții fugiră, se puse josă lângă fân
tâna de apă minerală, mânca oia netur
burată, cu tote strigătele ciobaniloră 
și lătratulă câniloră dela oi, și apoi, 
isprăvindu’șl prânZulă, dispăru în pă
dure.

* * *
Petrecere da veră se va da Dumi

necă în 10 Augustă n. c. în Tirimia-mare. 
Inceputulă la 3 ore p. m. Intrarea: de 
personă 1 fl., de familiă 2 fl. Venitulă e 
destinată pentru re’noirea bisericei româ
nescl de acolo. Suprasolvirile și ofertele 
se voră cuita pe cale Ziaristică. In pausă 
se va juca „Călușerulă" și „Bătuta". 
Mâncările se lasă în îngrijirea familie- 
loră participătore. — Alesandru Maioră, 
președinte; Vasiliu Zehană, v.-președinte; 
Iacobă Macaveiu, secretară; Romulă S. 
Orbeană, cassară; Alesandru Viciu, con- 
troloră. Membri în comitetă: Dionisiu 
Simonă, Petru Gora, Ioană Bucură, 
Simeonă Tescariu, Eliseiu Migia, Petru 
Marină, Paulă Marină, Iuliu Truța, Lau- 
riană Vodă, Ioană Morariu.

O d.eclQ.ra.ti-ia.n.e.
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Stimatulfi nostru colaboratorii 
literară, d-lu loanu Koevary, preotu 

în Betfia, ne comunică, ca unora 
dintre Onor. D-nl preoți, din centru 
și .jură, le place a’lă bănui, că d-sa 
ar li autorulă articuliloră și co- 
respondențeloră privitor© la ces- 
tiunea gimnasiului din Beiușă, a 
convocării sinodului etc., în specie 
însS a corespondenței publicate în 
Nr. 112 a. c. la adresa d-lui pro- 
topopă Petru Mihuță, și ne r6gă 
a stabili în privința acesta ade- 
vărulă față cu persona d-sale.

In fața acestoră bănuell, cari 
pară a se sprijini pe împrejurarea, 
că d-lă Koevary publică jadese-orî 
sub numele seu lucrări de ale sale 
literare în fdia nostră, ne semțimu 
datori a declara în interesulă a- 
deverului, că din pena d-lui Ioană 
Koevary, afară de articulii săi li
terari, cunoscuțl publicului nostru, 
n’amu primită pănă acuma nici 
ună felă de corespondență, ori ar- 
ticulă politică, polemică, ori de 
natură pișcătăre la adresa unuia 
seu altuia.

Și fiindu-ca vedemă, că s'a 
pornită o gdnă în contra presu- 
pușiloră autori ai articuliloră și 
corespondențeloră apărute în „Ga- 
zetă“ în causa amintită, mai tre- 
bue se declarămă, că noi consi- 
derămă aceste suspiționări orbe 
și pătimașe, ca ună atentată asu
pra libertății consciinței și asupra 
libertății liberei manifestațiunl 
a opiniunei în pressă. De aceea 
nu noi vomă fi, cari se le dămă 
nutrementă, luândă aci pe unulă, 
aci pe altulă în scută în contra 
loră.

In casulu de față amu. iostă da
tori colaboratorului nostru literară 
cu declarațiunea de mai susă. Der 
asigurămă pe toți aceia, cari ară 
voi se mergă mai departe cu sus- 
pițiunile defeliulă acesta, că'acesta 
este ultima declarațiune de felul a- 
cestașică de aici, din Redacția năs- 
tră, nu voră afla în vecii veciloră ni
mică asupra persăneloră, cari și-au 
manifestată libera loră opiniune 
în colonele (jiăi'ălui nostru.

De aceea să facă bine Dom
niile loră și să înceteze cu sus- 
pițiunile, căci pentru articulii, ori 
corespondențele publicate fără sem
nătură numelui, afară de Redac- 
țiunea foiei ndstre, nu suntă în drept 
a trage pe nimeni la răspundere.

Fundațiunea lui Athauasiu Balla.
(Oa ,,Curiosum.“)

Suntă trecuțl 10 ani, de când arun
cată de sorte în Hegyalja, și anume în

Mai ântâiu mi-se pare forte greșită 
modulă d’a însemna numai cantitatea 
penultimei cuvinteloră, din causă că 
soolarii se potă găsi adeseori în nedu
merire, când în lucrările loră private voră 
avea a întona vorbele în diferitele loră 
forme. Așa bunădră la pag. 22 se indioă 
cantitatea astfelă: memor-is, Hannibal-is, 
honor-is, la pag. 24: mutter-is, cadaver-is, 
aer-is. Cum va sci scolarulă, decă voră 
trebui intonate aceste cuvinte s. ex. în 
genetivă : memoris Hannibalis, honoris, mu- 
lieris, cadaveris, aiiris, sâu mai bine Zisă, 
memoris, Hannibalis, honoris, mulieris, ca
daveris, aeris. Cu câtă este mai bună 
și mai pedagogă modulă de indicare ală 
lui Gustaw Lowe din gramatica lui Per
thes, precum și ală lui Lattmann și 
Muller, cari în manualele loră însemnândă 
tote silabele lungi ale vorbeloră nu nu- 
numai înlesnesce școlarului întonațiunea 
orl-cărei forme, ddr îi prepară într’ună 
modă rațională calea spre dobândirea 
unoră noțiuni sigure prosodice. Cu mo
dulă însă întrebuințată de d-lă L. Șăi- 
neanu scolarulă va deveni, ca să Zi©ă 
așa, o mașină; elă nu va putea întona 
decâtă formele arătate în carte. Ar fi 
fostă mai bine, ddcă autorulă, care Zi°e> 
că stă în curentă cu progresele sciinței 

în Germania și Francia, ar fi adoptată 
modulă de indicarea cantității din nu
mitele gramatice germane.

Afară de acesta există în noua gra
matică o mulțime de neexactitățl proso
dice, care așă fi dispusă a le lua dreptă 
erori de țipară, decă mai multe din ele 
nu s’ar repeți cu stăruință de câte două 
și trei ori. Așa întâlnimă pe pagg. 4, 70 
și 109 de trei ori diruta, pe pagg. 4, 58 
și 114 de trei ori inmto, pe pagg. 37 și 
24 de două ori ubique, pe pagg. 71 și 
123 reliquit, pe pagg. 51 și 110 festtno, 
la pag. 2 Simonide, la pag. 15 obscărat 
și tribunal, la pag. 18 radlcis, la pag. 21 
Alexandria, la pag. 25 supellex, la pag.
48 origo, la pag. 63 Leonidae, Orpheus, 
la pag. 74 Alcibiades, Mithridates, la pag. 
75 Metatirum, la pag. 87 nonnulli, la pag.
49 elvdens, la pag. 90 reperit, la pag. 91 
frângere, la pag. 104 blanditus, la pag. 120 
Pharsălus, la pag. 123 quotănnis, redux- 
ucis, quousque, eră la pag. 87 primula 
rândă din prima orațiune catilinară este 
reprodusă astfelă: „Quonsque tandem, 
Catilina, abutăre patientia nostra," unde 
autorulă explică forma verbală incorectă 
prin abutăris (!)

Din causa mulțimii și repețirii unoră 
asemenea erori îmi vine să credă, că 

autorulă n’are încă cunoscințe precise 
de cantitatea silabeloră. Acestă credință 
mi-se confirmă chiar prin vorbele d-sale, 
care în prefață Zic©: „cantitatea cuvin
teloră (ca și cum cuvintele ară avea can
titate, nu silabele) latine e pretutindeni 
însemnată, anume cantitatea penultimei, 
de care depinde posițiunea accentului; 
am omisă însă pe cea prosodică“. După 
d-lă Șăineanu așa-deră cantitatea sila
beloră (căci negreșită silabe înțelege 
d-sa aci prin cuvinte) și cantitatea pro- 
sodică, cum o numesce d-sa, suntă două 
lucruri deosebite. Apoi la pag. 2 spune, 
că „semnulă scurțimii nu schimbă întru 
nimica pronunțarea vocaleloră, pe cari 
se pune.“ Decă lucrulă stă astfelă, 
atunci ce s’ar mai face distincțiune 
între silabe lungi și scurte? Der ceea ce 
este mai gravă, d-lă L. Șăineanu pare 
a nu cunosce natura unei silabe anci- 
pita, căci pe aceeașă pagină suține, că 
ancipita „pote fi lungă și scurtă în ace
lașă timpiiA Nu numai silabele lungi se 
pronunță într’ună timpă mai îndelungată 
decâtă cele scurte, der nici nu se pote 
închipui, cum ună lucru, orl-care ar fi 
elă, ar putea fi în acelașă timpă și lungă 
și scurtă. Când poeții, constrânși de ne
cesitatea metrică întrebuințeză în ver

surile loră I lungă în vorba ltalus, cum 
ar mai putea să-lă mai considere și ca 
scurtă în acelașă timpă ?

Din aceste Zis© urmeză, că silabe 
anoipite nu suntă acelea, cari se pro
nunță și scurtă și lungă în acelașă, timpă, 
ci cari se pronunță lungă într’ună timpă 
și scurtă într’altă timpă (cf. Verg. Aen. 
1,2 și VI,762).

Pe scorța cărții autorulă ne anunță 
și aparițiunea proximă a unei prosodii. 
Decă ne este permisă să judecămă după 
acestă începută, atunci acea prosodiă 
are să conțină multe și amusante minu
nății. Acolo ne va explica pote simul
taneitatea lungimii și scurțimii silabeloră 
și ne va arăta, prin oe se deosebesce 
cantitatea silabeloră de cea prosodică. 

(Va urma.) N. Barbu.

Gianettino l’Ingrese,
Novelă venețiană, de F. de Gaudy.

(Urmare.)
Band tulă smulse din mânile Myladei 

copilulă, îlă luâ în spate și plecă cu elă 
sărindă printre stânci ca o căpridră. My- 
lordulă silită fiindă să plece cu bandiții 
se jură într’o limbă curată italiană, că 
elă în viața sa n’a mersă pe josă nici 
ună milă englezesoă — elă nu e ună aler- 
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Sârospatak, cuibulă principelui Râkoczy, 
cunoscută Româniloră și din catechis- 
mulă ou intențiunl, în atingere cu băr
bați de influință școlară adese-orl s’a 
adusă pe tapetă esistența unei funda- 
țiunl pentru tinerii gr. res. din Banată, 
der de urmă sigură abia am putută da 
în 1887, — când 2 tineri români juriști 
anume d-nii Blajovană și Terfaloga, de 
repețite-orl petiționară la eforia șco
lară pentru acestă stipendiu și în urma 
acesta se și câștigă copia autentică în 
textă germană a testamentului lui Ath. 
Ball a.

Copia autentică originală se află la 
d. Terfaloga, adl preotă în Recița ro
mână în Banată.

Testamentulă în traducere română 
sună cum urmeză:

Testamentulă meu și voința mea 
din urmă.

In numele Tatălui etc. Testeză și 
dispună cum urmeză: După mortea mea 
constatată, suma baniloră din 2 prooese 
câștigate, adecă în contra lui Naum Da- 
dâny și Naum Moszka, și respective 
contra baronului Michael Horvâth, ne- 
potulă și associatulă său, după subtra- 
gerea speseloră procesuale și a remu- 
nerațiunei de 10 procente promise ad- 
vocațiloră Carolă Kerestes și Franoiscă 
Moravtsinsky pentru ostenelele loră : să 
se elocheze pe ipotecă sigură cu pro
cente anuale, seu să se cumpere cu acea 
sumă ună domeniu rentabilă.

Aceste interese anuale așa se voră 
folosi, că împărțindu-se în 4 părți egale, 
o parte o va primi Collegiulă ref. din 
Dobrițină, altă parte Collegiulă reform, 
din Sârospatak, a 3 a parte Gimnasiulă 
evang. din Pojună (Pressburg) er a 4-a 
parte se va adauge la interesele celoră 
cincl-deci de mii capitală, pe care eu 
- - totă numai în obligațiuni de cons- 
trucțiune ale orașului Viena și de lo
teria cu 2‘/2 și cu 2 procente anuale, 
după cum arată recipisa și scrisorile, ce 
se află lângă ele,—le-am depusă și încre
dințată cassei de schimbă și cunoscutei 
companii comerciale a lui Iohann Schuller 
în Viena, ca în toți anii să trimită in
teresele sigure. Ambe collegiele refor
mate, precum și gimnasiulă evangelică 
nu numai voră primi cu bunăvoință și 
voră protegia din amicițiă cătră mine 
pe consângenii seu coreligionarii mei, 
cari voră studia acolo, de voră fi lip
siți de mijldce, ci’i voră și conduce și 
susține așa, ca să-și ajungă scopulă. — 
Atâtă în collegii, câtă și în gimnasiu 
profesorală, care propune limba grecă, 
primesce din procente 100 florini adausă 
la salară (Zulage.)

A 4-a parte din procente, pe lângă 
celelalte, ce le dau cei cincl-deci de mii 
fl., se va folosi pentru studenții dintre 
copiii rudeniiloră mele, seu în lipsa 
acestora, pentru alțl coreligionari, cari 
au lipsă de asemenea ajutoră. Dată în 
Pesta 1814, I-a Decemvre. Athanasius 
Balla, consilieră de curte și aulică ru- 
sescă împărătescă, manupropria (scrisă 
întreg) (L. S.)

După acestea urmâză autenticarea 

lăsămentului prin Iosef Szilasy, consi
lieră și protonotară ală oficiului palati- 
nală, collaționată prin esecutorulă testa
mentului E. Pechy.

Cine a fostă acestă Balla, cine ’i 
suntă strănepoții, ba cine’i suntă și cor- 
religionarii — nu se spune; tradițiunea 
spune, că a fostă gr. res. din Banată, 
der numai printre șire opinămă, că a 
trebuită să fiă Română, însă, cum înțe- 
legă, la Dobrițină mai mulțl Sârbi ca 
Români au folosită pănă acjl acelă be
neficiu, împărtășindu-se 2 studențl cu 
câte o sută fl. In Sârospatak celă din 
urmă stipendistă după analele scoleloră 
a fostă răposatulă patriarchă sârbă 
Anghelics în anulă 1828, de atunci 
nime, — fundațiunea era dată uită- 
rei, ba dd. efori nici nu voiau să audă 
de ea.

Adl așa stă, că e indusă în pro
grama scoleloră cu observarea, că funda
țiunea Balla, respective 2 stipendii pentru 
2 tineri gr. res. așa se impartă, că unulă 
primesce în numărară 40 fl., er altulă 
capătă costă gratisă în convictulă scolei 
(în preță de 60 fl.) In anulă acesta se 
află aici maturisantulă Demetriu Pono- 
rană din Bănată, er ală 2-lea stipendiu 
e vacantă.

Câtă daună are și a avută națiunea 
în restimpă de 60—70 de ani din necu- 
născerea acestei fundațiunl, se p6te cu
geta ; se pote sigură reduce la timpulă 
episcopateloră sârbescl din Bănată, des
pre care cântă poetulă poporală: O Ro
mâni nefericiți, cari suntemă neuniți, de 
Sârbi suntemă înjugați, de-ală nostru 
bine-alungațl....

Și ca bareml în viitoră să devină 
fructiferă acestă fundațiune, după a mea 
părere, episcopiile române din Bănată 
ară trebui să o țină în evidență, pe totă 
anulă să trimită câte 2 studențl, și fiind
că la Dobrițină și Pojună se împartă 
câte 200 fl., doră ar fi a pretinde dela 
eforia scoleloră de aici, ca și ea să ofere 
câte 200 fl. pe totă anulă. In acestă 
înțelesă s’a așternută Escelenței Sale 
D-lui Metropolită Mironă Romanulă din 
Sibiiu copia testamentului, ca să mijlo- 
câscă folosirea anuală a stipendieloră.

E de observată și acea împrejurare, 
că disciplina școlară aici, strictă fiindă, 
er profesorii față de alte confesiuni in
toleranți, aici numai tineri cu capacitate 
bună potă subsista și de aceștia destui 
avemă, cari apoi din lipsa mijlâceloră 
suntă siliți a părăsi studiele.

Sărospatalc, Iunie 1890.
____________ InternatulO.

Mulțămitii publică.
Drăgușu, 1 Iulie 1890.

Bunulă creștină Nicolae Potmolea, 
proprietară în Vistea superioră, comita- 

tulă Făgărașului, din îndemnulă iubirei 
creștinescl și împodobirei casei sânte a 
lui Dumnezeu, în 17 Iuniu 1890 a do
nată pe sema nouedifiândei biserici gr. 
or. din Drăgușă, protopresbiteratulă gr. 
or. ală Avrigului, ună libelă de depuneri 
dela banca „Furnica" din Făgărașă, cu- 
prinflândă suma de 516 fl. v. a.

In numele comitetului parochială și 
ală poporului nostru credinciosă din Dră- 
guș, aduc și pe calea acesta generosului do
nator Nicolae Potmolea.mulțămirilenâstre, 
dorindu-i dela bunulă Dumnezeu viâță în
delungată, tăriă sufletescă pănă la adânci 
bătrânețe, ângerulă Domnului să-lă po- 
vățuescă spre totă lucrulă bună, sântă 
și plăcută lui Dumnezeu.

In numele comitetuluiparochială și alu 
poporului credincioșii:

Ioană Făgărășană,
parochii gr. or.

Cununia. D-lă Lupu Bota și d ra 
Maria Anca se voră cununa în biserica 
gr, cat. din Capolnocă-Monostoră la 28 
Iulie n. c.

ULTIME SOIRI.
Belgrade, 15 Iulie. Cu oca- 

siuuea serbărei naționale francese 
de erl, regenții, miniștri și cor- 
pulu diplomaticii au adusa la am
basada francesă felicitări în modil 
sărbătorescâ. Noua reuniune „Ve- 
lika Serbja“ (o societate de irre- 
dentiștî sârbești) a telegrafiatu lui 
Carnot. Liga patriotică serbescă 
a gratulată farului libertății, a- 
liațiloru Slavilorâ, Franciei libe
rale cu ocasiunea gloribsei 4^e 
istorice cu strigătulu: Trăiescă 
Franța! Trăiescă slavismul^ !

DIVERSE.
Definițiunea sărutărei.

După A. cav. de Weymann,
Filosofului Sărutarea este legătura 

idealului curată ou materialulă curată — 
Ea este legătura fericirei visate cu de
plina convicțiune a desfătărei materi
ale. — Sărutarea este exprimarea mută 
a inimei, care întocmai ca și privirea 
prin rac|e, vorbesoe numai prin respira- 
țiune. Sărutarea este despărțirea în „eulă" 
propriu și revederea în străinulu „Tu."

Teologulti: Sărutarea este de ori
gine divină. Ea este sanctuarulă nevino
văției duoră suflete. — Sărutarea, decă 
se dă seu se primesce cu sentimentă, 
este sigilulă lui Dumnedeu sub formula 
de jurământă a credinței și binecuvân
tarea lui Dumnedeu pentru două ființe, 

Juristulu: Sărutarea este o donatio 
inter vioos. Ea face parte din drepturile 
omului câștigate prin muncă și în fine 
aparține drepturiloră de proprietate. — 
In căsătoriă ea devine ună bună comună 

și mai târcjiu face parte din datorințele 
soțiloră dimpreună cu animus posidendi. 
— Amanții clasifică sărutarea în seria 
servituțitoră, deși ea se pote număra 
între daruri. — In fine ea este totdeuna 
prima Expensă în procesulă perdulă ală 
inimei.

Mediculu: Sărutarea este o compre
siune a muschiloră labiall. Ea este o 
duplă atingere a buzeloră și presintă o 
alterațiune febrilă, der nu bolnăviciâsă, 
a sistemului nervosă. — Simptomele să
rutărei suntă: Accelerațiunea bătăiloră 
pulsului, obrazl aprinși de roșeță, focă 
intensivă în ochi. La amanțl are apa
rență epidemică, la cei de multă căsătoriți 
însă se presintă într’ună modă mai multă 
sporadică. Sărutarea este deci o putere 
magnetică; o atracțiune consciențiâsă a 
gurei cătră altă gură, și decă ea totuși 
este ună defectă cronică, în generală nu 
este nesănătosă. Ucu Paolo.

Rectificare. In darea de semă din 
nr. 141 ală foiei nâstre, despre contri- 
buirile incurse pentru șcâla română gr. 
c. din Făgărașă, la rândulă al 11-lea este 
a se ceti corectă Nicolae Cosgaria, c. r. că- 
pitană în pensiune, în locă de „Nicolae 
N. Cosgaria." In manusoriptă era scrisă 
numele de boteză „Nicolae" de două-orl. 
De aci s’a verîtă acestă „N.“ Senatulă 
scolastică din Făgărașă ne rogă a rec
tifica acestă greșelă de condeiu, cu totulă 
neintenționată.

Vursulîi pieței Or&șowiik
din 17 Iuliu st. n. 1890.

Bancnote românesc! Oump. 9.23 Vând. 9.2(
Argintă românescd - n 9.20 n 9.23
Nopoleon-d’orI - - - >1 9.23 n 9.25
Lire turcesc! - - - n 10.48 n 10.53
Imperiali - . . . n 9.46 n 9.51
Salbinl

n 5.45 M 5.50
Scris, fonc. „Albina116“/0 H 102.— M —,—

« n „ &u/c
n 99.50 —.—

Ruble rusescl - ■ ■ n 134.— H 135.—
Mărci germane - - 
Discontulii 6—-’Sn/o pe ană.

—•— !» —.—

Cnrsulâ la bursa de Viena
din 16 Iuliu at. n. 1890J

Renta de aurii 4%............................. 102.10
Renta de hârtiă50/0............................... 99.95
Imprumutulâ câiloră ferate ungare -

aură................................................. 116.50
dto argintă 97.40

împrumutul^ cu premiulă ungurescă 139.75 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e- 

ghedinului . . 127.60
Renta de hârtiă austriacă - . . . 88.40
Renta de argintă austriacă - - - - 89.40
Renta de aură austriacă - • . . . 109.85 
LosurI din 1860 .............................. 140._
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 984.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 346.50 
Acțiunile băncei de credită austr. • 304.—
O-albenl împărătesc!.................................... 5,50
Napoleon-d’orI......................................... 9.25
Mărci 100 împ. germane .... 57.07*/2
Londra 10 Livr;s sterlinge - - - . 116.75

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

gătoră de profesiune. Insă ună pistolă cu 
cocoșulă trasă, care-i fu pusă la tâmplă cu 
ună aeră diavolescă, îlă făcu să-și iuțescă 
pașii. In curândă mergea în trapă.

Intr’aceea ’i succese maurului Aii, 
să se smâncescă din brațele camerierei, 
puse pe capra trăsurei pe poștilionulă 
rănită, aduna bagajulă împrăsciată cum 
putu, ’lă puse în trăsură și se aruncă în 
șea, dândă bice cailoră. Cătră seră ajunse 
deja în Florența. Myladi nu mai privi 
ală doilea miraculă ală călătoriei sale, 
adecă munții vomitorl de focă, der cu 
atâtă mai vârtosă se opri înaintea Do- 
ganei din Filigara. Funcționarii de aici 
nu’i putură ajuta, fiindcă aveau mare 
respectă de bandiți.

îndată după sosire, Lady Penelope 
se duse la ambasadorulă englesă și’lă 
conjura în desperarea ei, ca fără întâr- 
4iere să o ducă la ună judecătoră de 
pace, ca să pârască pe acești bandiți 
fără de lege. Ea are martori demni de 
credință pe maurulă Aii și pe cameriera 
Arabela. Ambasadorulă, fără ca să-și 
schimbe fața, o lăsa să-și verse năcazulă, 
apoi ’i spuse că sfatulă celă mai bună, 
ce ilă pote da, în țâra asta afurisită — 
•într’o gură englezâscă este epitetulă de 
.afurisită nedeslipită de cuventulă Italia 

— este ca să depună banii pănă la o 
lescae pe Piazza din Maria Novela, la 
timpulă hotărîtă.

„Stimabilulă baronă", adause elă, „e 
în mânile unui bandită romană, noi, My- 
lody, ne aflămă în Toscana. S’ar putea 
face recursă la scaunulă papală, care se 
va pune în corespondență cu autorită
țile din Bologna".

„Ah! răspiră mai liberă" 4ise My- 
lady.

„E probabilă", continuă ambasa
dorulă, „dâcă faptulă va fi deplină con
statată, delegatulă Sf. Părinte, va trimite 
o patrulă de carabinerl în urmărirea 
bandițiloră."

„Ah! miserabilil aceștia!“, îlă între
rupe Milady fugă fără să tragă sabia 
afară din tecă. Ou tota astea, Milord, 
câtă timpă ar dura, pănă cănd voră 
pleca soldații papali, oa să prin4ă pe 
tâlhari?"

„După cum stau lucrurile, nu mă 
îndoieăcă, că de astă4l într’ună ană și 
jumătate, voră pleca soldații în urmări
rea bandițiloră."

„Dumne4eule! pănă atunci fiulă și 
bărbatulă meu voră fi uciși de acești 
demoni!"

„Probabilă, Milady" răspunse Esce- 

lența Sa cu sânge rece; din care causă 
îți dau sfatulă ca să plătescl imediată 
ce-i o miiă de napoleoni, și eu voiu 
avea ondrea să stau ca garantă la ună 
bancheră din localitate."

Cu inima măchnită se depărta ne
fericita damă și se duse la primulă ban- 
oheră din Florența, pentru ca să con
tracteze acestă afacere tristă. „0 miiă de 
nepoleoni!", suspină ea, „acestorl mise- 
rabill. O miiă de bucăți de aură! Săr- 
manulă meu lohnnie. Drăgălașulă co
pilă ! Sir Robert e bărbată — însă copi- 
lulă — sărmanulă meu copilă!"

Maurulă Aii primi însărcinarea să 
depună banii. Elă era ună servitoră cu- 
ragiosă, credinciosă stăpânului seu și de 
bună semă, decă nu l’ar fi ținută Ara
bella de gâtă ar fi trimesă mulțl ban
diți pe urma lui Matteo. Elă era deja 
la timpulă fixată în piața pustiă, și spre 
trecere de vreme scutura din când în 
când săculețulă cu banii și murmura 
nisce înjurături, fiind-că îi era urîtă.

„O miiă de napoleoni bătuți pe 
muche unoră astfelă de vagabun4l, cari 
n’au măcară nici o cămașe cum se cade 
pe ei, și apoi să-i mai așteptă încă pănă 
când vor veni acum ndptea când fîă-care 
omă cinstită dorme în pată. Nimenea nu 

vine. — Dâr stai — vădă că se strecdră 
cineva, ca o pisică împrejurulă olei cu 
păsată. De sigură vre să plece tică- 
losulă, trebue să-lă facă atentă ca să 
vină. Elă începu a suna săculețulă ca 
prin acâsta să-i tragă atențiunea ban
ditului.

Intr’adevără acestă sunetă răspân
dită în totă lumea nu ajunse la nisce 
urechi surde. Ună vagabundă bărbosă, 
îmbrăcată într’o manta largă, cu pălăria 
pe ochi, se apropia cu mare precauțiune 
de bandită și 4’se cu pretiniă: „Fru- 
mosă nopte, cumetre. Iți aștepți pdte 
drăguța, căreia i-ai promisă saculă acela 
plină de nuci?11

„Așteptă ună porcă de câne ita- 
liană“, răspunse năcăjită Aii, „căruia mai 
bine i-așl da o lovitură de pumnală, 
decâtă măcară a 4ecea parte din ceea 
ce am aici în sacă.“

Italianulă vîrî iute mâna în sînă, 
der curândă o scose afară:

„Câne negru spurcată", murmură elă 
cu mâniă, „dâcă fața ta, ca funinginea4 
n’ar întuneca și mai tare nâptea, ai fi 
trebuită îndată să mă reounoscl. Ai adusă 
banii? N’am timpă de glumită, îndată 
se crepă de <4iu&!“ |Va urma.)
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Turnătoria de ferii și fa- OrTETT ȚpȚT 
brica de mașini a lui

SOCIETATE PE ACȚII IN BUDAPESTA.
FABRICA ȘI BIROULU: BIROULtj ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULU :

VI., Kulsd văczi-iit 1696/99, VI., Podmaniczky-utcza 14,

Garnituri de treieratu cu vaporu5

No. 59—1890. 379,1

Locomobile și treie- 
rătorî cu aburii șip er- 
vasuri (rame) de feru, 

mai departe
Garnituri de treierațu 
cu Vârtej (Gopel) jnorl 
pentru curățitulă ce- 

realelorii 
(Sistemă Baker și Vidats) Trieure. Mai departe se află gata : .Apaj 
rate originale americane pentru legatulii snopilorfl, mașini originalii 

americane de cosită.
Pluguri patent ale lui SCHLICK cu 2 și 3 brazde, 
Pluguri-Royal pat., Pluguri-Royal, cari se conduci! de sine, Pluguri 
originale ale lui Schlich șiVidats cu 1 brazdă, unelte pentru 

lucrarea pământului, spărgători de bulgari, grape.

Mașini fle semănată îd rânănri „HALADAS11, patentate ale Ini Schliek. 
Mașini de semănată în lată, mașini pen
tru preparată nutreță, mașini pentru sfă- 
rîmată porumbă (cucuruzu), mori de 
urluită, mori de măcinată și instalațiuni 
pentru fabricarea deuleiu (piuă deuleiu). 
Prețurile cele mai eftine. — Modalități

de plată favorabile.
Preț uri-carențe la cerere gratis și franco.

281,18—12 

iW* Numere singuratice din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpăra în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciur cu.

Se dă în întreprindere pe calea licitațiunei minuende, codirea 
șcdlei române ortodocse gr. or. din Bacifalu (Săcele), protopresbi- 
teratulu Brașovu I-iu, care se va ținea la 8 (20) Iulie a. C. la 2 ore 
dup’ametfi în fața locului.

PlanulQ de codire, preliminariul^ de spese și condițiunile de 
licitațiune se potu vedea până la terminulu de licitațiune la oficiulu 
parochialu din locu, unde se potu primi și informațiunî mai de 
aprdpe.

OficiulU parochialu română ortodocșii gr. or. din Bacifalu.
Bacifalu, în 29 Iunie 1890.

Toma UF'xeites-CL, 
par o chil.

Sosirea și plecarea ironnrilorn in Brasovi
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta

de person©: 10 ore 32 minute sera, 
accelerații: 2 ore 43 minute după amedl. 
omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovu la BucurescI:

de persone : 5 ore 30 minute dimineța. 
accelerata: 2 ore 33 minute după amecjl.

Trenulă 
Trenulă 
Trenul-iî

Trenul a
Trenula
Trena de mărfuri cu vagone de persone" 12 ore 23 min. după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovti:

de persone: 5 ore 20 minute dimineța. 
accelerata: 2 ore 23 minute după amedl. 
omnibus: 10 ore 31 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:

accelerata : 2 ore 13 minute după amedl. 
de persone : 10 ore 17 minute sâra.
de mărfuri cu vagone de persone: 4 ore 20 min. după amedl.

Trenuliî
Trenuliî
Trenuliî

Trenuliî
Trenuliî
Trenuliî

Mersulti trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1890

Budapesta—E^a’edea.Iifi Fredealâ—3Budag»esta lB»-I?esta-^*adft-TeiușTeiuș-AradA-ffi.-Pesta (Dopșa-anicîi—SiMiu
Trenu 
acoele- 

ratil.

Trenă 
accele

rată
Tren de Tren de 

per- 
sdne

per- 
sdne

Trona Trenu Trona 
aooslo-
rat.fi

accele
rată.

Tron du 
per- 
adne

Trenă 
accele
rată.

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenă 

accele
rată.

Trenu 
do 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny

Oradea-mare |

Mezd-Telegd
R6v
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Huiedin 
Stana
Agbiriș
GhirbSu 
N&dășel

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiora 
Vințulă de 
Aiud

l
1

susti

Teiușu

Crăciunelii
Blașiu 
Micâsasa
Copșa mică
Mediaști 
Elisabetopole
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodii 
Augustiniî 
Ap ața 
Feldidra

Brașovil

Timiști
Preilealu

BucurescI

3.25 8.- 10.50
9.25 2.— 7.35 6.10

11.29 4.05 11.07 9.28
1.07 5.46 1.20 11.58
2.24 7.01 3.02 1.51
2.32 7.11 3.09 2.06
3.02 7.41 3.48 2.46
3.33 8.16 4.31 3.40

4.54 4.03
5.14 4.25

4.26 9.05 5.40 4.51
4.58 9.35 6.22 5.32

6.38 5.49
6.59 6.11
7.11 6.28

5.49 de pers 7.24 6.44
6.02 10.35 7.39 7.04
6.12 11.02 7.54 8.30
6.27 11 23 8.11 8.55
7.31 12.42 9.18 10.31
7.55 1.18 9.49 11.19

1.25 9 56 11.27
1.33 10.02 11.35

8.21 1.55 10.22 12.02
8.37 2.14 10.39 12.26
8.42 2.24 10.57 1.18

2.49 11.20 1.54
9.14 3.02 11.36 2.11

3.33 12.04 2.49
9.49 3.48 12.23 3.23

10.07 12.39 3.46
10.30 1.08 4.27
11.06 1.50 5.39
11.22 2.06 6.03
12.37 3.20 7.51

3.56 8.36
1.26 4.19 9.10
1.47 4.44 9.44
2.23 5.20 10.31
2.33 5.30
3.15 6.14 11.23
3.47 6.45 12.08
9.30 11 36

BucurescI

Brașovil

mică

Macăsasa

J 
I

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

7.22

7.51
7.58
8.15

de ausd

.a

Clușiu

. Huiedin

i
8 45
9.16

I 10.36
10.48

12.01
12.31

5-Telegd

ea-mare ,

P. Ladâny
Szolnok

Viena

1.10
1.36
2.01
2.08
3.31
5.11 

"TÎ5
8.40
1.40

4. -
4.44
5.26
5.47
6.35
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
1.50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. —
5.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
11.06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

4.10
4.50
5.50

4.45 Viena
Uudnpesta
Szolnok

9.12
9.41

10.17
10.32
I. 1,04
II. 30
11.51
12.27

Aradd }

LI.47 
12.04 
12.32 
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25

1.35
1.59
2.32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03 |
4.14 , 
4.36; 
5.06-
5.24
5.45i
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30
8.50
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10

GUogovațtî
Gyorok
Pauliști
Radna-Lip
Oonop 
Bârzava
Soborșină 
Zamâ
Gurasad-.
Hia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotii
Vințulti de joșii
Alba-Iulia
Teiușii

iova

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
5.16
5.38
o.53
6.15
6.58
7.22
7.33
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

(Teiușii

Alba-Iulia
Vințulă de joșii 
Șibotii
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva 
Branicica 
Uia
Gurasada 
Zamil 
Soborșinti 
Berzava 
Conopil 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradd J 
I

Szolnok
Budapesta

Viena

5.49

a6.24
16.53
=7.06
7.45

11.51
1.55
7.20j 1.40

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
6M6
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5.50

4.51
5.27 

_5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47
7.45

6.05

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldrnneșâ 
Ocna 
Sibiin

Tr. de p.

4.05
4.35
5.16 11.58
5.47
6.10

T. da p.

10.47
11.17

12 29
12.52

Tr. omn

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

SâS#âi«a"©®g»șa-HBaică
Tr. omn. Tr. <10 p. Tr. do p.

Sibiin 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Ldmneșă 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.20 11.35

Cucerdea -Oșorheiu 
JReghinullâ s&sescu

Simeria (Piski)-I*etroșeiiil PetM’oșenK-Simerîa(Eiski)

Aradâ—Timișâra

T. d. p. T, omn. T. omn.
Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșeni
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița
Hațegă 8.45 1.08 5.20 Crivadia
Pui 9.39 2.03 6.1 f> Pui
Crivadia 10.37 2.51 7.03 HațegdBanița 11.26 3.30 7.43 Streiu
Petroșeni 12.- 4.02 8.15 Simeria

Aradfl
Aradulă nou 
Ndmeth-Sâgh 
7inga 
Orczifaiva 
Merczifalva
Timișdra

T. omu. T. omn.
6.05 10.42
6.45 11.23
7.26 11.57
8.07 12.33
8.51 1.19
9.41 2.09

10.20 2.47

T. omn.
4.03
4.49:
0.241 

“6U4
6.43
7.28
8.-

Tr. do p. Tr. de p. Tr. omn.

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoșd 3.46 9.11 4.06
At.-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernută 4.33 9.57 4.54
Sânpaulti 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

5.30 10.54 5.35Oșorheiu 5.50 4.58
Reghinul-săs. 7.25 7.—

7.20

8.15
10.40

6.05

Murfcș*-&ud®ș*-msitrița m§trița-Mureșu-&udoșu

Murâșă-Ludoșiî 
Țagd-Budatelecă 
Bistrița

pT. omn.ij
4. — | Bistrița

ȚagU-Budotelocă6 48!
9 Murășă-Ludoșă

T. omn'
1.16
4 50

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemnezi orele de nopte.

Tlmișora—Aradu
T. omn. T. omn. T‘ omn. T. omn-

6.18 4.18 Timiș6ra 6.30 1.10
6.40 4.40 Merczifaiva 7.23 1.59
7.05 5.05 Orczifaiva 7.49 2.19
7.33 b.33 Vinga 8.16 2.46
7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37 3.03
8.14 6.06 Aradula nou 9.09 3.41
9.04 6.50 Aradti 9.25 3.55

Turda—GliirișiiCliirișili—Turda

Ghirlșd 7.40 10.50 3.56 — Turda 6.05 9.40 2.40|
Turda 8.- 11.10 4.10 9.50 Ghirișd 6.25 10.- 3.-1
Sigiiișor a - Odorheiu Odorheiu—Sighișora

Sighișdra 
Odorheiu

6.—____.11.25; Odorheiu 
7.49 1.50| Sighișdră 

Tipografia A.

Heghinulâ săseseie-
Oșorheiu-CJucerdea

Simeria (Piski)-flJmiesl.

Tr. omn. Tr. de p. Tr. du p.

Reghinul-săs. 8.25 8.-
Oșorheiu < 10.- 9.49

1 7.24 5.54 10.20
Mirașteu 7.44 6.14 10.39
Sânpaulti 8.07 6.37 11.02
fernută 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoșfi 9.35 7.41 12.06
Cheț» 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

Tr. omn.

4.-
4.21
4.50

Unied.-Simeria (Piski).

8.40 2.45
10.52 5.28

Cnieddra
~erna
Simeria

9.25
9.51

10. IC


