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Cu i Iulie 11890 stilu vechiu 

a’a deschisd nou abonamentâ, la care îi>- 
vitămil pe toți amicii 3! sprijinitorii foiei nâstre,

FreȘuifi abonamentuluie
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fi. 

pe șese luni 6 fi., pe unii anii 12 ti.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe ună 
ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Anstro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
șâse luni 1 fl.

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

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

Domnii, cari se vorii abona din nou, 
s6 binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.
_ _ _ _ _ Adminlstratinnea „(lasetei Transilvaniei".

Brașovd, 6 Iulie st. v.
Cine ar fi crecjutu, ca lucrurile 

în Boemia se ajungă în tiinpu așa 
scurtă pană acolo, ca unu Dr. 
Rieger, celu mai de frunte dintre 
bărbații de încredere, cari au sta
bilită punctațiunile pactului celio- 
germanu din Viena, se se gân- 
descă cu totă seriositatea de a se 
retrage cu totulu din vieța po
litică?

Și totuși s’a putută întâmpla, 
ce în împrejurările de față părea 
de necrezută. Rieger, care după 
Palacky se bucura de cea mai 
mare autoritate înaintea poporului 
cehă, simte a<țl clătinându-se te- 
remulu de sub piciorele sale și 
află de bine a face cunoscută co- 
naționaliloră sei, că este gata a 
se retrage de pe scena politică, 
numai și numai ca poporulă ce- 
hică se-șl pâtă da și susține o 
organisațiune unitară.

Despre scrisorea importantă ce 
a publicat’o Rieger în „Pozor“ 
vorbimă maijosă. Aici observămu 
numai, că ună simță de resigna- 
țiune străbate printre șiruri. „Decă 

conducerea poporului nostru a 
fostă rea“, esclamă Rieger, „și decă 
s’au făcută greșeli, atunci a fostă 
vina seu nefericirea națiunei în
săși, că nu șl-a alesă conducători 
mai apțl și mai harnici.“

Multă îlă va fi costată pe be- 
trânulă conducetoră, ca se scrie 
acestă scrisore. Der a scris’o to
tuși și a trebuită se-o scrie, pen- 
tru-că unui bărbată ca Rieger, 
care a luptată în tdtă vieța sa 
pentru drepturile și bunăstarea 
poporului seu, nu i-se cuvenea se 
s’arate mică la inimă jși se tacă 
într’ună momentă când s’a con
vinsă, că națiunea sa nu se mai 
mulțămesce cu politica reservată, 
ce i-o recomandă elă, ci voiesce 
se pășescă pe alte cărări mai ra
dicale pentru ajungerea țîntei sale.

Dr. Rieger, prin atitudinea, sa, 
dă ună esemplu din cele mai fru- 
mose de abnegare de sine și de 
resignațiune pentru scopulă celă 
mare. Elu ne înfățișeză pe adeve- 
ratulă patriotă și naționalistă, care 
nu pune nici-odată ambițiunea per
sonală mai pre susă de interesulă 
comună națională.

Decă persona mea și politica 
ce-o urmărescă eu ve stau în cale 
— cjice elă cu alte cuvinte cătră 
conaționalii sei—atunci eatăeu sunt 
gata se me retragă, der nu uitați, 
că interesulă națiunei pretinde ca 
se fiă unită și bine organisată în 
întru.

Mai mărturisi Rieger cu acestă 
ocasiune ună pecată ală Slavi
lor ă, că ei puțină voră se scie de 
autoritate și nu păzescă disciplina 
și organisațiunea.

Pecatulă acesta ală Slaviloră 
este — se-o mărturisimă — și pe
catulă nostru ală Româniloră și 
multă mai multe și mai grave de- 
sastre decâtă Cehii a trebuită sâ 
șuiere națiunea nâstră, mai alesă 
de vre-o trei$ecl de ani încoce din 
causa lui.

Pe lângă o disciplină și o or
ganisațiune rigurosă contrarii noș- 

tcii ne-au combătută cu succesă 
și în punctele cele mai tari. Nu 

; scimu încâtă se potăjălui și Cehii 
de acestă neajunsă, der scimă se 
aprețiămă pe deplină necesitatea, 
ce o accentueză Dr. Rieger, ca 
ei se fiă uniți și bine organisați, 
tocmai acuma, când lucrurile au 
ajunsă în Boemia la frângerea 
pânei.

Multă, fdrte multă atârnă as- 
tăcțl dela atitudinea ce-o voră ob
serva Cehii în fața stăruințeloru 
guvernului de-a realisa pactulă în
tre naționalitățile Boemiei, și decă 
Cehii s’ar desbina și nu ar fi uniți 
într’o singură taberă, lesne ară 
pute s6 perdă și ce au dobândită 
până acuma cu multe și mari lupte 
și stăruințe.

Deja se aude din tabera ger
mană imputarea, că Cehii, cari îș! 
arată pe față nemulțămirea cu 
învoiela stabilită la Viena, nu vo- 
iescă ca minoritatea germană din 
Boemia se fiă scutită prin legi, 
că nu voescă înțelegerea cu Ger
manii și că voiescu numai simplu 
se domnescă asupra Germaniloru.

încordarea între Germani și 
Cehi a fostă nutrită în timpulă 
din urmă cu deosebire prin aceea, 
că s’a alesă ca representantu ală 
Germaniloru în consiliulă școlară 
ală țerii o personă, care nu nu
mai că nu posede simpatia Ger- 
maniloră, der este chiar contrară 
nisuințeloră loră.

Este vorba acuma de retrage
rea acestui nou alesă membru ală 
consiliului școlară provincială cu 
numele Heinrich și „Politik“ (țice, 
că casulă Heinrich este totodată 
ună memento pentru poporulă ce- 
hică, ca se urmărescă cu precau- 
țiune și mai mare acțiunea de îm
păcare și se ceră și mai multe cau- 
tele ca mai înainte.

Arfîjtristu decătocmai acum s’ar 
îneca pactulă boemă ca Țiganulă 
la mală și de aceea trebue se do- 
rimă în interesulă luptei ce-o portă 
tâte popârele monarchiei pentru 

egala îndreptățire, ca se se gă- 
sescă ună espedientu și din partea 
națiuniloră boeme și din partea 
guvernului, care să împace erăși 
lucrurile, pentru-ca pactulă se se 
potă relisa.

.tdtzțst
Alianța turco-bulgară.

Se (fie®! că ministrula-președinte bul
gara îșl dă mare silință să îucheiă alianță 
cu Turcia. O astfelă de alianță, să fi 
disă Stambulov în dilele trecute, pre
supune condiția de a se eschide din 
cadrula intereselor^ comune și îndrep
tățite tota ce nu intereseză pe Turcia 
și tota astfela nu se va pute încheia 
acestă alianță fără de a nu se lua în 
semă pretențiunile îndreptățite ale Bul
gariei. Noi suntemă gata, dise Stambu
lov, a apăra în contra orl-cărui ataca 
streina provinciile europene ale im
periului otomana, renunțămă bucurosă 
la gândula, ca să unimă Macedonia cu 
Bulgaria, der și noi așteptămă în schimbă 
ca și Porta să protegeze pe nemurile în
rudite prin rasse ale aliatei sale (Bulgaria) 
și să le împărtășescă de egala îndrep
tățire cu celelalte nemuri supuse ei. 
Acesta ar fi deocamdată de ajunsa, fi- 
ind-că maioritatea preponderantă a Bul- 
gărimei din Macedonia va fi destula de 
împăcată cu gândula de-a se apăra în 
contra orl-cărui ataca dela Suda ori dela 
Nordă, decă Porta o va scuti de influ
ențele streine. O astfelă de alianță, după 
părerea lui Stambulov, ar eschide ces- 
tiunea orientală din Europa și prin fap- 
tula, că cele două state s’ar apăra re
ciproca în contra inimicului comunii, 
ele ar deveni puternice bastione ale 
păcei.

Turburări în Albania.
„Pol. Corr.“ primesce din Scutari 

d’Albania soirea, că în Albania supe- 
rioră, la granița turcăscă și muntene- 
grenă, s’au întâmplată în timpulă din 
urmă încăerărl sângerose în urma cărora 
neliniștea și îngrijirile crescă mereu, 
fiindă-că autoritățile vilaetului privescă 
c’ună mdiferentismă condamnabilă în
tâmplările acestea. Guvernatorulă su
premă Bahri-pașa a prinsă pe delega-

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Gramatica elementară a Hei latine.
Partea I, de Lazti.ru Șăinectnu.

(Urmare și fine.)

Der să trecemă mai departe la în
săși expunerea formeloră gramaticale și 
la formularea regulelorO. Exactitatea, 
claritatea și precisiunea suntă în acestă 
privință mijlocele cele mai potrivite d’a 
întipări în mintea școlariloră formele și 
regulele gramaticale și a face din ele o 
proprietate sigură și durătore a loră. 
Autorulă, ce e dreptă, recunosce efica
citatea acestoră calități ale unei grama
tice și declară în prefață, că „regulele 
și definițiunile suntă formulate cu tdtă 
precisiunea și claritatea posibilă și că ni- 
mică nu e de prisosă." Pertratarea însă 
a materialului ne dă o dovadă contrară 
acestei declarațiunl și ne face să presu- 
punemă, ca d-sa s’a servită la compu
nerea cărții de manuale vechi, neținendă 
semă de resultatele, la cari a ajunsă as
tăzi sciința; altmintrelea n’am întâlni 

mai pe fiă-care pagină inexactități, de- 
finijiunl șiiegule obscure și confuse. Ast- 
felă la pag. 4 autorulă numără între 
părțile vorbirii, pe lângă verbă, și par- 
ticipiulă. Decă așa e vorba, mă miră 
atunci pentru ce nu alătură și gerundi- 
ulă, gerundivulă, infinitivulă și supinulă 
la părțile de cuvântă! Apoi regula de 
pe pag. 5 asupra declinării I, care dice: 
„declinarea I are la nominativulă singu
lară a și la genitivă ae" este puțină 
clară. Mai ’nainte d’a fi începută cu for
marea paradigm eloră de declinare ar fi 
trebuită să se facă odată pentru totă- 
deuua distincțiunea între trunohiă (rădă
cină) și terminațiune. Decă s’ar fi luată 
dela începută acestă măsură, atunci re
gulele declinațiunii II ară fi mai lesne în
țelese de școlari și n’ară da locă la nici 
o nedumerire. Căci ecă ce se dice la 
pag.; 7: „declinarea a doua se termină 
la nominativulă singulară în us, er și um, 
er la genitivă în i. Decă acestă regulă 
ar fi exactă, ar trebui, ca dela puer și 
ager să 6ă genitivilă pui și agi, dedre- 
ce nu se pote admite, că autorulă prin 
regula de mai susă ar fi presupusă a se 

adauge terminațiuuea genitivului la a no
minativului.

Totă din causa acestei lacune decli- 
națiunea III nu este bine tratată. La 
pag. 14 substantivele, ală căroră nomi- 
nativă singulară se termină în o, suntă 
numărate fără distincțiune între cele fe
minine, eră între cele masculine se 
omită cele imparisilabe, ce au nomina
tivulă singulară în es, pe când între 
cele neutre se negligă nominativele 
în a, c, t. La pag. 15 se cjic®, că „vmber, 
linter și venter lapădă pe e la celelalte 
cașuri." Și la vocativă ? Aceeașă inexac
titate întâlnimă și la pagg, 25 și 18: 
,.pater, fraier și mater lapădă pe e la tdte 
celelalte cașuri." Recunoscă însă, că acu- 
sativulă plurală dela brevis vita este ti
părită la pag. 26 din erdre breves vitae, 
der totă pe acestă pagină d-lă L. Șăi- 
neanu formâză dela senex genitivulă plu
rală senium și acesta nu mai este erore 
de țipară, de ore-ce d-sa ne previne încă 
dela pag. 14 și 21, că atâtă declinarea 
parisilabică, câtă și adjectivele imparisi
labe, cu excepțiunea lui pauper și vetus 
formeză genitivulă plurală primindă ter- 

minațiunea ium. Afară de acesta trece 
substantivele hiems (p. 20) între mascu
line și aiir între neutre (p. 24). La pag. 
27 pune tribus între substantivele care 
se declină regulată după fructus. La pag. 
32 vorbindă de compararea adjectiveloră 
cetimă acesta definițiune : „Positivulă e 
adjectivulă însuși," ca și cum compara
tivele și superlativele n’ară fi și ele ad
jective.

Atâtă la formarea gradeloră de com
parare câtă și a adverbeloră din adjec
tive ar fi fostă autorulă mai lămurită și 
regulele multă mai simple, ddcă s’ar fi 
ținută semă de truncliiulă adjectiveloră. 
La pag. 37 se dice: „Dintre numeralele 
cardinale numai primele trei se declină, 
celelalte pănă la o miiă suntă nedecli- 
nabile". Der ducenti, irecenti etc. suntă 
nedeclinabile ?

O altă erdre și mai gravă este de 
relevata la pag. 39: „miile11, (hce auto
rulă, „neînsoțită de ună numerală, este 
invariabilă: cum miile equitibus; der 
stândă lângă altă numără se declină ca 
substantivă : cum tribus millibus equitibus.u 
După acestă regulă așaderă în miile et
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tulă Clementeșiloră, Niculae Leea, și 
după, câte-va ore de arestă l’a liberata 
admoniându-lă să nu mai cuteze nici
odată a merge la elti cu astfelă de mi
siune. Din causa acesta poporațiunea e 
forte turburată, der în Scutari încă nu 
șl-a manifestată nemulțămirile, fiindă-că 
Bahri-pașa împiedecă, prin polițiști se- 
creți, pertractarea causelord în publică. 
E remarcabilă, că între polițiștii secrețl 
ai lui Bahri se află celă mai mare uci- 
gașă muntenegrenă, Neso SeculovicI, 
care mai aprope în tote dilele se pote 
vede întrândă la guvernatorulă supremă 
și la funcționarii mai înalți. După o 
soire mai nouă muntenegrenii din Cu- 
sinje ar fi strangulată patru omeni; la 
acesta Cusinjenii au răspunsă ucidândă 
patru Muntenegreni. In 2 Iulie n. a 
fostă o mare bătaiă între Muntenegreni 
și GusinjenI, din ambele părți au oădută 
mai mulți, parte morți parte răniți. Po- 
porațiunea din Scutari s’a înfricoșată 
forte tare, din causă că Muntenegrenii 
au năvălită în sătulă Mirosovic de lângă 
Turi și au decapitată pe doi Mohame- 
dani. Faptulă acesta dovedesce, că Mun
tenegrenii au de gândă să continue răs- 
boiulă pentru pășunatulă dela Velipolje. 
Poporațiunea din munții albanesl se pre- 
gătesce de apărare.

SUIRILE #1LEL
Conflicts cu Serbia. Se scrie din Sem- 

lină, că guvernulă sârbescă supune arti- 
tieulii de esportă austro-ungari unoră 
tarifuri vamale estra-ordinare. In urma 
acesta agricultorii și grădinarii din Sir- 
miu, cari provedeau pieța dinBelgradă, 
nu mai suntă în stare a-șl esporta arti- 
culii și prin acesta li-se ia totă isvorulă 
de venită. Foia serbescă ,,Branic“ atrage 
asupra acestui faptă atențiunea guver
nului ungară. * * *

Esamenu de cualificațiune invățăto- 
rescă. Sâmbătă, Luni și Marți s’a ținută 
esamenulă de oualificațiune învățătorescă 
în Sibiiu. S’au insinuată cu totulă 56 can
didați. Au prestată cu suocesă esamenulă 
42, er 14 au fostă respinși, spune „Telegr. 
Rom.“ * * *

Modificarea equipamentului militarii, 
piarulă „Reichswehr1* publică următâ- 
torele modificări, ce s’au făcută în ar
mata nostră la trupele de infanteriă și 
vânători: Ranița cea nouă o voră purta 
următorii soldați, fără cartușierele de di
nainte : locțiitorii de ofițeri, sergenții 
maiori, subofioerii manipulanțî, toboșarii, 
purtătorii de răniți, soldații dela musica 
militară, în fine toți aceia, cari suntă 
armați cu sabia de infanteriă. Suboficerii 
manipulanțî voră căpăta nisoe cartușiere 
fără etagere, în cari voră păstra hârtiile 
și rechisitele necesare de scrisă. Loco-

țiitorii de oficerl, sergenții majori, sub
oficerii și toți ceilalți soldați, când voră 
fi în serviciu vor purta cartușiere. Subo
ficerii sanitari, trâmbitașii batalionului 
de infanteriă, trâmbitașii companiiloră, 
pionerii și măcelarii voră căpăta ace
lașă equipamentă, ca și soldații armați 
cu pușca de repetițiă Mannlicher MJ 
1888.

* * ♦
Pagube prin grindină. Pănă la 14 

Iulie n. au fostă anunțate la agenturile 
din Clușiu ale societățiloră de asigurare 
800 de cașuri de păgubirl prin grindină, 
ce privescă în comună pe ,,Riunione“, 
„Donau**, „Ungară-francesă**, „Fonciere** 
și ,,Phdnix,“

** *
0 esposițiă de higienă va întocmi în 

primăvera anului viitoră secția din Clușiu 
a reuniunei sanitare a țării. Se voră 
espune obiecte de higienă publică și de 
casă, aparate de aerire, de bafă, de în- 
căldită ș. a. Se voră espune și prețiăse 
comori ale băiloră ardelene, plante vin- 
decătore, cu scopulă practică d’a se în
cetățeni în Ardâlă o nouă ramură de 
câștigă și de comerță, prin cultivarea și 
colectarea planteloră medicale folosite 
în farmacii, care adl se aducă mai multă 
din streinătate pe prețuri mari.

** *
Diarului „Pester Lloyd“, după cum 

se scrie din Belgradă, i-s’a detrasă de- 
bitulă poștală pe întregă teritorulă re
gatului serbescă.

*
* *

La școlele săsesci din Reghină, gim- 
nasiu inferioră, școla elementară de băețl 
și de fete au fostă în anulă școlară 
1889/90 pe lângă cei 450 elevi germani, 
74 români, 84 Unguri, 41 Jidovi și 2 
de altă naționalitate.

* * *
Nenorocire. Petru Magără și nevas- 

tă-sa, din Petrila lângă Petroșeni, se 
duseră în dilele trecute în munte la oile 
loră și lăsară acasă pe băiatulă loră 
Ionă, în verstă de 12 ani, ca s’o pă- 
zâscă. Ionă, vădându-se singură, luâ din 
cuiu pistolulă tată-lui său, și neputândă 
ridica cocoșulă, fiindă ruginită, propti 
pistolulă cu peptulă de ună pomă și 
sili să-lă ridice. Cocoșulă însă scăpa și 
pistolulă, fiindă încărcată, se slobod! în 
peptulă băiatului, care căcju mortă la 
pământă.

* * *
întâmplare rea ori sinucidere? Căpi- 

tanulă Franz Mendra dela reg. 46 de 
inf. din Seghedină a cădută de pe te
restra locuinței sale, din ală doilea cată 
ală casarmei, pe stradă, sdrobindu-i-se 
corpulă. Se bănuesce de unii, că e casă 
de sinucidere, de alții, că e întâmplare 
rea.

Rieger și partida sa.
Conducătorii patidei Cehiloră bătrâni, 

Rieger, Mattusch și Zeithammer, după 
cum spună soirile sosite din Praga și 
din capitala austriacă, semtă, că nu mai 
au autoritatea de care se bucurau pănă 
aouma și se vorbesce chiar, că se voră 
retrage de pe arena politică.

In fața loră sta o mică fracțiune 
cehă, care deși le critica ideile, totuși nu 
cuteza să-și formuleze și să pășescă pe 
față cu ună contra-programă politică. 
N’a trecută însă multă și poporulă ce- 
hică, care cu dragoste și cu adâncă ve- 
nerațiune priviala vechii loră conducă
tori probați, începu a părăsi vechiulă 
stegă și a se grupa totă mai multă în 
jurulă programei nouă a Gehiloră tineri. 
Nota discordantă scimă cu toții, că o for- 
mâză concesiunile ce se făcură Grermani- 
loră în cunoscutulă pactă proiectată, ger- 
mano-cehă, care a întâmpinată în dieta 
provincială boemă oposițiune nespusă de 
mare. Și de-atunci încoce, la tote oca- 
siunile, Rieger și Zeithammer și-au au- 
dită multe recriminațiuni și înjurături 
din partea Cehiloră tineri, autoritatea 
loră a începută să se clatine și opinia 
publică cehă acjl se îndreptă în contra 
loră.

Partida Cehiloră tineri adl stăpâ- 
nesce situațiunea și deși ea e în mino
ritate în dieta provincială boemă, totuși 
se află în posițiunea de-a lănțui și su
pune ori ce altă părere contrară.

In fața acestei situațiuni grele pen
tru elă, Rieger a adresată foiei „Pozor“ 
din Olmutz o scrisore în care vorbesce 
despre repășirea sa de pe tiremulu politică.

In sorisdrea sa Rieger dice :
„In timpulă din urmă am fostă ata

cată și batjocorită în totă modulă. Eu 
nu mă apără în contra loră, fiindă con
vinsă, că decă nu înainte, der după 
mortea mea voiu fi judecată după drep
tate. Contrarii mei credă, că lucrurile 
voră merge mai bine decă vaîncefa or- 
ganisațiunea de pănă acum, decă nu va 
fi conducere și omenii voră orbeca în- 
cdce și încolo fără nici ună plană. In- 
totdeuna a fostă păcatulă Slaviloră îm
prejurarea, că ei nu cunoscă autoritate 
și nu păzescă disciplina și organisațiunea, 
așa că au fostă apucați pe dinainte de 
Germanii organisați.... Eu nu vorbescă 
în interesulă meu, sunt bătrână de 72 
ani și afară de acesta voescu să repășescu 
de pe tăremulu politică. Der ar fi o ne
norocire când astfelă de idei s’ar lăți 
puternică în massele poporului nostru, 
fiindă-că elă atunci ar fi lăsată fără condu
cere și fără plană. Dâcă conducerea 
națiunii a fostă rea, decă s’au făcută gre
șeli, atunci acestea au fostă însăși gre
șelile națiunei și ale representanțiloră ei 
și a fostă nenorocirea, că ea n’a avută 
bărbați mai buni seu n’a pricepută ideile 
loră....**

Ce se va alege din proiectatulă 
pactă germano-cehă ? Etă marea între
bare ce-lă frământă adi pe contele Taaffe, 
și-lă frământă cu atâtă mai vârtosă, 
fiindă-că ea este o cestiune artjătore 
pentru esistența sistemului său. Taaffe 
prâ s’a încrezută în autoritatea condu- 
cătoriloră Cehiloră bătrâni deoparte, de 
altă parte pre a desconsiderată dorin
țele și cererile Cehiloră tineri. Taaffe 
șl-a uitată bag-semă, că făcândă tocmeli 
cu câteva persone se voră ridica milio- 
nele, cari yoră protesta și voră cere ni
micirea tocmeliloră.

Urinările rBsboinlni vamală ca România.
Celu mai nou raportă alu ca

merei comerciale și industriale din 
Brașovâ. despre situațiunea eco
nomică din districtul^ ei în an. 
1889 — publicată de curendă în 
broșuri și înaintată ministrului 
ung. de comerciu Gabriel Baross 
— arată în cele mai posomorite 
colori efectele distrugetăre ale 
resboiului vamală față cu vieța 
economică din teritoriulă acestei 
camere, care de altmintrelea mai 
multă ca orl-care altă ținută ală 
țerei ndstre are a suporta greuta
tea resboiului vamală. Deocam
dată reproducemă din acestă ra
portă partea privitore la situați
unea generală, reservându-ne pentru 
altă dată reproducerea unoră date 
mai amănunțite :

Decă aruncămă o privire asupra co- 
merciului și industriei din raională ca
merei din Brașovă*), în decursulă anului 
1889, și voimă să cuprindemă într’ună 
singură cuvântă judecata asupra loră, 
putemă dice, că are numai puține părți 
mai favorabile față de anii precedențl 
imediați, pentru aceea însă a rămasă 
cu mai multe părți umbrose îndărătulă 
loră.

Starea tristă a industriei mici nu s’a 
îmbunătățită nici în anulă 1889; refe
rințele și momentele paralisătbre au 
influințată și mai departe, așa că înceta
rea de a mai esercita meseriile, emigra- 
țiunea în România, sărăcirea, s’au con
tinuată și în anulă, despre care rapor- 
tămă.

Asociațiunile nu potă ajuuge la în
tărire nicl-decum; spiritulă de corpora- 
țiunl industriale dărme; simțulă pentru 
introducerea de perfecțiuni technics, este 
mai puțină vioiu, capitalulă disponibilă 
insuficientă.

Idea de a combate cu puteri unite

*) Raionulă camerei din Brașovă. cu
prinde comitatele : Brașovă, Treiscaune, Ciucă. 
Odorheiu, Ternava-mare, Sibiiu și Băgărașă. in 
urma unei ordinațiunl ministeriale, se voră se
para din acestă districtă comitatele Treiscaune, 
Ciucă și Odorheiu, alăturându-se la camera, ce 
se va înființa în Tergu-Mureșului.

octingenti homines, s’ar declina miile ca 
ună substantivă, deorece stă pe lângă 
altă numără. Totă așa de eronată este 
și regula dela pag. 48: „Preposițiunile 
oeră după ele casulă acusativă seu abla- 
tivă, ori ambele în acelașu timpi.11 Pe 
de-o-parte nu e totdeuna adevărată, că 
preposițiunile ceră după ele cașuri (s. e. 
limine tenus etc.) pe de alta nu există 
niol o preposițiune așa de minunată, care 
să posedă ambele cașuri în acelașă timpă. 
De asemenea nu este esactă ceea ce se 
dice pe pag. următâre, că grația și causa 
suntă întrebuințate ca preposițiuni cu 
genitivulă. Oumcă ele suntă curate sub
stantive în ablativă, se pote vede din 
unirea loră cu pronumele posesivă mea, 
tua, nostra, vestra, causa. Tratândă apoi 
la pag. 45 despre pronumele interogative 
și nedefinite, nu face nici o distincțiune 
între formele loră adjectivale și substan
tivale, ba la unele reproduce după placă 
numai forma adjectivală, la altele nu
mai pe cea substantivală, așa încâtă în-, 
trebuințarea loră va rămâne pentru șco
lari o enigmă. In fine regulele forma
țiunii timpuriloră au nevoiă de 6re-care

îndreptare. In adevără la pag. 76 se 
(jice: „Dela presintele (sic) se formeză 
a) imperfectulă conjugațiunii II, schim- 
bândă pe o în eJam; b) viitorulă I ală 
conjugării II, schimbândă pe o în ebo; 
c) participiulă presinte, schimbândă pe o 
în ens.u După aceste regule ar trebui 
să avemă următdrele forme: moneebam, 
moneeho și moneens. Așă putea să enu- 
mără și alte regule imperfecte, precum 
la pag. 77: „imperativulă pasivă este 
întocmai cu infinitivulă activă “, der 
mi-e temă, ca să nu întru în prea mici 
amănunte.

Trecemă acum la semnificațiunea 
vorbeloră latine, pe care autorulă nu o 
nimeresce totdeuna. Astfelă laetor (pag. 
80 și 115) nu însemneză înveselesc#, nici 
ubique (pag. 24, 37 și 138) pretutindeni, 
nici plerumque forte adesea, nici guoque 
chiar, nici pugno și dimico luptă, nici 
appropinguo apropiu, nici super coenam 
după cină, nici ubi îndată, nici preposi
țiunile nu se potă traduce cu adverbe 
ca cis dincdoe, ultra dincolo, infra josă, 
extra afară, nici mentior-îtus sum-iri nu 
însemneză menționezi, pomenesc#. Ne-

greșită d-lă Șăineanu a fostă amăgită 
la indicarea semnificațiunii acestui din 
urmă cuvântă de asemănarea suneteloră 
din mentior și menționezi, amintesc#. Der 
ună profesoră de filologia comparativă 
trebue să scie, că în aceste două limbi 
nu totdeuna cuvintele cu sunetele ase
menea au aceeași însemnare.1)

Multe din aceste erori de traducere 
mi-se pară provenite din necunoscința 
limbei române. Intr’adevără am obser
vată și în alte multe părți, atâtă în oon- 
textulă reguleloră, câtă și în eserciții 
forme greșite ale limbei române și cu
vinte improprii. Așa bună-oră la pag. 
2: „înainte a două consone vocala se 
consideră ca lungăla pag. 7: apele 
suntă firigurose-, la pag. 31: „t6te trele 
genuri-, la pag. 76: „dela presintele se 
formâză;u la pag. 44 și 82: fii și copii 
în locă de fiii și copiii-, la pag, 6: 
Aripa stângă luptă cu dușmanulă etc.

Chiar și metoda în esecuțiunea pla
nului generală lasă multă de dorită în

*) Tare mai e d-lă Șăineanu și în 
Semasiologiă 1 — Red.

forte multe locuri. Acesta se pote vedea 
mai alesă din exerciții, despre care vomă 
trata acum. La pag. 3 se oferă școlari- 
loră ună exercițiu de cantitate pentru 
deosebirea cuvinteloră omonime, în care 
cetimă: „In silvis lepdres, in verbis quaere 
lepores. Triste mălum, navis fractus 
quum turbine mălus. Acestă exercițiu nu 
este nicl-decum la loculă său aici la în- 
ceputulă gramaticei, când școlarii nu 
cunoscă încă nici o formă gramaticală 
și prin urmare nu voră pricepe nimica 
din acea grămădire de vorbe, cu tote 
explicările profesorului. In alte exerciții 
întâlnimă combinațiuni sintactice destulă 
de grele pentru începători, și care chiar 
respicate de profesoră, voră rămâne neîn
țelese de frageda loră minte. Așa ce
timă la pag. 51 „Cuiusvis hominis est 
errare, nullius, nisi insipientis, in errore 
perseverare**. Apoi la pag. 90 „tanti ser- 
vum emere possum**, și la pag. 42 cen
tum navium.** Se dă apoi de tradusă 
școlariloră la pag. 48 următorele propo- 
sițiuni: „Voi tot-d’auna v’aduceți aminte 
de noi“, fără ca în paradigmă să se fi 
indicată forma respeotivă a genetivului
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necesitatea timpului, prin înființarea de 
asociațiuni productive, n’a aflată o apli
care practică mai estinsă în decursulă 
anului, despre care raportămă. Dintre 
cele două corporațiunl de acâstă natură, 
esistente în districtulă camerei (Asocia- 
țiunea curelariloră din Sibiiu și Asocia- 
ciațiunea cismariloră din Sighișoră) cea 
dintâiu, pe lângă t6tă greutatea timpu
lui, se bucură de o situațiune mai satis- 
făcătore, pe cândă oea din urmă, după 
cum se pare, nu se păte consolida din 
destulă.

In general relațiunile de debușee pen
tru industria nostră au fostu tot atâtă de 
nemulțămitâre în anulă espirată, ca și 
în anii precedența, parte în urma situa- 
țiunii nefavorabile a politicei comerciale, 
parte prin concurența fabricateloră stre
ine, parte în urma puterii de consuma- 
țiune slăbite în straturile cele mai lățite 
ale poporațiunii agricole și industriale. 
O escepțiune însemnată au făcută indus
triile constructive, cari cu deosebire în 
Brașovă au fostă bine ocupate în urma 
unoră zidiri mari esecutate în împre- 
j urime.

Recolta anului 1889 a fostă peste totă 
nefavorabilă. Unele comitate au avut chiar 
recoltă forte slabă în productele prin
cipale. (Odorheiu). Deși prețurile au 
fostă încâtva mai urcate și în unele pro
ducte s’a făcută ună esportă nu prea 
neînsemnată, totuși resultatulă generală 
a fostă puțină mulțămitoră. — Viile au 
satisfăcută de astădată tuturoră aștep- 
tăriloră și în urma acestei împrejurări 
posițiunea viticultoriloră s’a îmbunătățită 
încâtva.

Industria de mijiocă și industria mai 
mare s’a împărtășită numai într’o mă
sură mai mică la aventulă ce se des- 
voltă de câtăva vreme în celelalte state 
industriale, deore-ce și ele în mare parte 
ca și unele ramuri singuratice mai im
portante ale industriei mici, s’au aflată 
sub aceeași influință a unei constela- 
țiunl de politică comercială nefavo
rabilă.

Ca ună punctă luminosă în acestă 
iconă posomorită, apare estinderea par
țială mai mare, dată unoră întreprinderi 
industriale singuratice deja esistente, în
ființarea unoră întreprinderi nouă și cu 
deosebire zidirea a două stabilimente 
însemnate: fabrica de zahară de lângă 
Brașovă și fabrica de celulosă din Zâr- 
nescl (comit. Făgărașă).

Totă atâtă de îmbucurătoră este și 
interesulă viu, ce se manifestă din tote 
părțile, față de estinderea rețelei nostre 
de linii ferate și espresiunea sa în con
cesiunile prealabile date de mai multe ori 
pentru construirea de linii ferate vici- 
nale, între cari suntă și de acelea, cari 
îșl iau de țintă granița țerii.

Relațiunile comerciului activă des
tinată consumațiunii locale restrînse au 

fostă puțină satisfăcătore, cu deosebire 
în urma slăbirei puterei de consumațiune 
a poporațiunei în anii din urmă. — In 
unele branșe s’a formată o situațiune 
nesănătdsă, mai cu sâmă prin încordarea 
prea mare a creditului comercială și prin 
concurență nesocotită. — 0 importanță 
mai mare câștigă din ce în ce comer- 
ciulă en gros de bucate, deore-ce casse 
însemnate comerciale din capitală și din 
afară îșl îndreptă privirile și asupra ți- 
nuturiloră transilvane, de unde au es- 
portată în cei doi ani din urmă cantități 
însemnate de orză și săcară. — Corner - 
ciulă de esportațiune în România a lân- 
cedită și în anulă 1889; afacerile cu 
Bulgaria etc. n’au arătată față de tre- 
oută nici o schimbare esențială.

De-orece spiritulă de întreprindere 
în urma stagnațiunei comerciului și a 
relațiuniloră de vieță este forte puțină 
vioiu, capitalulă disponibilă îșl ia refu- 
giulă mai cu semă la hârtiile de valore 
și la cassele de păstrare; dreptă aceea 
și în anulă espirată afluența sumeloră 
de depunere la bănci a fostă forte mare, 
cu tote că talonulă intereseloră a fostă 
moderată. Cererea de bani neputândă 
ajunge oferta, stockulă de bani a fostă 
tot-dâuna disponsibilă.

Pe lângă totă timpulă nefavorabilă 
băncile iau în generală și în raionulă 
acesta o estensiune mai mare, ceea ce 
se arată și prin împrejurarea, că insti
tute mari din capitală îșl îndreptâză pri
virile asupra piețeloră mai însemnate 
industriale și comerciale din acestă ra- 
ionă. Așa d. e. s’a înființată în anulă 
espirată în Brașovă o agentură a „Băncii 
comerciale ungare din Pesta.u

Literatură.
La BucurescI (tipografia Gutenberg, 

strada Domnei 23) a eșită de sub țipară: 
„Tablele cerate, descoperite în Transil- 
vania“. Studiu de G-eorge Popa, absol
ventă ală soolei normale superidre din 
BucurescI, licențiată în sciințele istorico- 
filologice. Formată mare 8° de 181 pag. 
cu 3 stampe și 10 gravuri intercalate în 
textă.

Studiulă de față este prima încer
care de a da o ideă completă despre 
tăte tabulele cerate descoperite în Dacia, 
oăol afară de idei isolate și de studiarea 
fragmentară numai a unora din aceste 
tabule, nici în România și nici în străi
nătate nu s’a aflată o singură mono
grafia completă despre aceste monu
mente.

In partea I a opului se tractâză 
despre istoriculă și descrierea monumen- 
teloră, în a Il-a despre paleografia loră, 
în a III-a cuprinsulă juridică ală table- 
loră nostre, minele de aură din Ardâlă 
și colegiele aurarie și funerare, âr în a 
IV-a parte se tracteză despre tablele 
cerate din punctă de vedere etnografică 
și filologică.

TELEGRAMELE „GAZ.TRANS".
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Londra, 18 Iulie. Sgomotele 
despre o apropiată modificare a 
cabinetului se ivescu din nou. 
După acestea, are se devină Bal
four, ori Hicksbach, primă lordu 
ală visteriei.

Semlin, 18 Iulie. Lângă Cu- 
binu s’au dată împușcături de pe 
litoralulă serbescu asupra gardei 
financiare ungare, er la Ostrovac 
asupra curierului poștală.

Logodnă. Octavia Moroeanu și 
locot. Alexandru Stoeanovicl, logodiți. 
Iași, Iunie 1890. — Felicitările nostre !

DIVERSE.
Ună drumu de ferii prin Sahara. 

Proieotulă unei căi ferate prin mijloculă 
pustiei Sahara câștigă totă mai mulțl 
aderenți. După planurile cele mai nouă, 
acestă cale va pleca din partea ostică 
a Algeriei dela Philippeville prin Con
stantina, Biskra, Quragla, Amguid la Bou- 
roum, care zace spre ostă dela Tim
buktu lângă Niger, unde acesta face co
titura spre sudă. Cheltuelile calculate 
suntă pentru ună Kilometru cam 80,000 
franci, cu totulă pentru 2300 kilometri 
vine cam la 200 milione de franci. Unulă 
dintre cei mai harnici exploratori ai Afri- 
oei, Domnulă Fourreau, și-a dată o pă
rere favorabilă despre proiectulă acesta, 
dicendă, ca să se însărcineze statulă fran- 
cesă ou lucrarea acestei căi ferate, și 
pentru ca să’lă coste mai eftină, să în
trebuințeze Ia facerea ei, după sistemulă 
rusescă, pe criminalii deportați în Al
geria.

Amazonele din Dahomey. In acestă 
regimentă de amazone servescă femeile 
pedepsite pentru crimă de adulteriu, gâl- 
cevă, nesupunere, etc. îndată, ce au fostă 
înrolate în garda amazoneloră, suntă su
puse la ostenelele cele mai mari, și 
suntă întrebuințate mai cu semă la ata
curi, conduse fiindă de însuși regele. 
Amazonele trăesoă în casarme sub cea 
mai severă disciplină, și fiă-care călcare 
a ei e pedepsită cu morte. Numărulă a- 
mazoneloră e de 2000. Se asigură, că 
acum de curândă regele Tofa din Porto- 
Novo, ună aliată ală Franței, luândă mai 
multe amazone prisonere, le va trimite 
la Parisă, ca să le arate în uniforma 
loră cea ușoră locuitoriloră acestei capi
tale. Omenii fricoși suntă încă de părere, 
că mai ântâiu să li-se ia cuțitele acestoră 
dame, care varsă sânge omenescă.

2ST eorolog'-â...
Subscrișii cu inimă frântă de du

rere aducă la cunoscință, cumcă fiica, 
sora, nepota și vâra bună Veturia Mu
reșianu, după ună morbă consumătoră 
(oftică) îșl dede sufletulă în mânile Crea
torului astădl la 15 Iulie 9 ore a. m. în 

anulă ală 19-lea ală vieței. Rămășițele 
pământescl ale fericitei răposate se voră 
astruca în 16 Iulie a. o. la 5 6re p. m. 
în cimiteriulă celă mare din Deeșă, la 
care prin acesta suntă invitați toți amicii 
și cunoscuții.

Fia-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Deeșă, 15 Iulie 1890 st. n.
Ioană Mureșianu, archivară la trib, 

reg., și Iuliana Mureșianu, născută Bosca, 
ca părinți, Valeriu, Oliveră, Ioană, Eu
genia, ca frați și soră. Ana Bosca, ca 
mătușă, Petru Bosca, Iuliu Bosca, Va- 
siliu, Ștefană, Gregoriu, Mihaiu, Maria 
Mureșianu ca unchi.

*
Emanuilu Popii Ordeanu, teologă ab

solută gr. cat. de Budapesta, a încetată 
din vieță MercurI în 16 Iulie n. c. la orele 
8 a. m. după o grea și lungă suferință, 
în etate de 28 ani. înmormântarea se va 
ține Vineri în 18 1. o. la orele 2 p. m. 
în cimiterulă gr. cat. din locă. Despre 
acestă doidsă perdere încunosoințămă ou 
adâncă durere pe tote rudeniile, pe toți 
amicii, colegii și cunoscuții multă regre
tatului și neuitatului reposată.

Romosu, 16 Iulie 1890.
Salomia Popii Ordeanu, văduvă preo- 

tesă ca mamă; Iaonu P. Ordeanu, ascul- 
tătoră de silvicultură și economiă ; Aurelii 
P. Ordeanu economă, ca frați; Anna P. 
Ordeanu măr. Trocanu, ca soră.

Fiă-i țărîna ușoră!

ft.Jaarsaal iz piețeâ
din 18 Iuliu st. n. 1890.

Bancnote romanesc! Oump. 9.22 57§nd. 9.24
Argintă românescă - n 9.19 fi 9.22
Hapoleon-d’orI... „ 9.221/, * 9.24‘/2
Lire turcescl - - - „ 10.48 fi 10.53
Imperiali .... „ 9.46 n 9.51
G-albinI 5.45 fi 5.50
Scris.fonc.„Albinau60/0 „ 102 — fi —.—

R0/M FI fi 10 fi 99.50 H —
Rable rusescl - - ■ „ 133.3 4 */Ă îl 134?/4
Mărci germane - - „ —.— 11 —.—
Discontulă 6- ‘8n/0 pe ană.

2) Nu cumva a fostă jidovâscă ? 
Mai scii minune? O fi vr’o zăpăcelă în 
istoriă, unde se dice, că Jidovii au tre
cută Marea Roșiă, pe când ei voră fi 
trecută, după d-lă Șăineanu, Marea 
Nâgră! Ce istoriă românescă va face 
d-lă Șăineanu la facultatea de litere din 
BucurescI, dâcă într’o carte menită pen
tru școlele din România spune, că acea 
țâră n’a fostă nicl-odată provinciă ro
mână ? — Red.

3) Se ’nțelege, totă așa de bine
s’ar simți d-lă Șăineanu, decă ar fi pro- 
fesoră la Kecskemet și decă în locă 
de Lazără Șăineanu (Schonmann) s’ar 
numi Szepi Ldzâr. — Red.

4) Asta-i morala ce o lățesce d-lă 
.Șăineanu? D-sa du scie, că sub o haină 
murdară adese-orl se ascunde cea mai 
.nobilă inimă și că din contră sub o

haină elegantă se pâte ascunde celă mai 
infernală caraoteră? Der să nu uitămă : e 
morala rassei, din care face parte.

— Red.
5) Dacă nu scie, cum să țiă semă?

— Red.

Cursulfi ia bursa do Viana
din 17 Iuliu st. n. 1890.

Renta do aurii 4%........................... - 102,15
Renta de hârtiă5u/0.............................100.—
împrumutului căiloră ferate ungara - 

aură  ........................... 116.50
dto argintă ...... 97.25

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (1-ma emisiune) - ■ 

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (2-a emisiune) - -

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (8-a emisiune) - - 112.—

Bonuri rurale ungare ..... 89.—
Bonuri croato-slavone ..... 104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .................................. —.—
împrumutată cu premiulă ungurescă 139.75 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului - - 127.75
Renta de hârtiă austriacă .... 88.35
Renta de argintă austriacă .... 89.45
Renta de aură austriacă.......................... 109.20
Losuri din 1860   139.80
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 982.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 345.75
Acțiunile băncei de credită austr. - 303.50
9-albenI împărătesei........................................ 5.50
Napoleon-d’ori..............................................9.24 ’/2
Mărci 100 împ. germane .... 57.05
Londra 10 Livre s sterlings .... 11665

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

plurală dela pronumele personale. Afară 
de aceste exemple, din care reese lipsa 
de metodă, suntă unele, care conțină 
neadevăruri, precum: „Terra nostra nun- 
quam provincia romana fuit“,2) altele 
puțină edificătore în patriotismă, precum 
la pag. 31 „ubi bene, ibi patria",3) și 
erășl altele problematice, ca la pag. 93. 
„Vestis virum reddit.‘“) In genere cele 

mai multe suntă banale și puțină proprii 
d’a înlesni școlariloră cunâscerea sigură 
a formeloră limbei. In multe exemple 
se observă și greșeli gramaticale, precum 
la pag. 21 : „Romani aetatem Saturni 
aurea nominant", unde autorulă nu a 
ținută semă de concordanță.5)

Der spre cea mai mare a mea sur
prindere, âcă ce cetesoă la pag. 39 între 
cuvintele, ce precedă versiunea:

ante înainte
Christus-i Christ 
natus-us nascere

și maijosă urmeză proposițiunea: „Anno 
ducentesimo sexagesimo ante Christum 
natum Romani classem Oatrhaginiensium 
apud Mylas superaverunt.“

Mărturisescă, că în fața unei erori 
așa de grosolane, în fața acestei lipse 
de cele mai elementare cunoscințe, în- 

ceteză d’a mai sta de vorbă cu d-lă L. 
Șăineanu asupra gramaticei d-sale. Cu 
tote că mai aveamă multe d« spusă, 
multe lucruri, care puteau servi auto
rului la o a doua edițiune, — dâr când 
d-sa dă școlariloră de învățată vorbe 
plăsmuite ori închipuite, care nu esistă 
în întrâga latinitate clasică, ca natus-us, 
când d-sa nu cunosce usul participiului în 
unire cu ună substantivă (ca s. e. post 
captam Troiam) și când face dintr’ună 
verbă ună substantivă de declinarea IV, 
fără să observe, că în casulă acesta nu 
se pote esplica acusativulă Christum, 
atunci să mi-se permită a curma ori-ce 
discuțiune asupra unoră lucruri, a că- 
roră nesciință atrage după sine repe- 
tența unui școlară de clasa II gimna- 
sială. Lucrulă este cu atâta mai întris- 
tătoră, cu câtă autorulă este profesoră 
de filologia comparativă la cea mai 
înaltă instituțiune de cultură din țâră și 
se pretinde dela d-sa mai profunde cu- 
cunoscințe într’ale limbeloră clasice, 
fără de care comparațiunea filologică nu 
se pote face, și dâcă se face, nu pre- 
țuesce nimică.

Și acuma, când recitescă aceea pre
față autopanegirică a acestei gramatice, 
care la începută mă umpluse de bucuriă 
predicându-mi o operă „de valore, o 
întreprindere ne mai încercată pănă acum 
la noi“, se produce în mine impresiunea 
ce’mi lasă de ordinară o reclamă ame
ricană mercantilă.

Ca încheiere nu potă decâtă să’ml 
esprimă mirarea pentru două lucruri.

Mai ântâiu mă miră, cu câtă ușu
rință Ministerulă instrucțiunii publice a 
aprobata ca oarte didactică acâstă gra
matică, care geme de greșeli bătătore 
la ochi mai pe fiă-care pagină.

Și mă mai prinde mirare, cum în 
țâra nostră ună omă cu cunoscințe fi
lologice așa de superficiale pote să a- 
jungă la o trâptă așa de înaltă în ca
riera filologică.

Bucuresct, Iunie 1890.
N. Barbu.®)

°) D-lă N. Barbu este profesoră de limba 
latină la liceulă Sf. Sava din BucurescI,

Red.



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr 152—1890.
No. 54-1890,
of. parochială.

Lîcîtațiune minuends.
Pentru acoperirea din nou cu tinichea 

(pleu) a turnului dela biserica română 
greco-catolică din comuna PinticQ (Szâsz 
Pentek), protopopiatulă Faragăului, co- 
mitatulfl. Clușiului, cerculu Tecei, prin 
acesta se escrie concursă de licitatiune J 
minuendă pe 1 Augusta a. c. la 10 ore 
a. m. cu prețuia de eschiamare 500 fl. 
v, a., conformă cu ordinațiunea consis
torială ddto 3 Augustă 1889 Nro. 2612 
și cu preliminariulă de spese.

Atâtă condițiunile, câta și prelimi- 
nariula de spese, se pota vede la sub- 
scrisulă președinte ala curatoratului bi- 
sericescă.

Numai aceia dintre concurenți voră 
pute licita, cari vora depune ună vadiu 
de 10°/0; tota asemenea și cei cari vora 
trimite oferte ; numai acelea se voru con
sidera, cari voră fi provfidute cu acela 
vadiu.

Representanța bisericescă ’șl reservă 
dreptulă a alege dintre concurențî, pe 
care va voi.

Pinticu, în 10 Iulie 1890.
Teodorii Domșia, 

parochă gr. cat. și președ. 
curatoratului bisericescU.

380,2—1

I

I

,'j

JMțF* Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" â 5 cr. se pottt cuin- 
pera în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

In alien Traflken und Galanterie - Gesohâften.

1st das eohte

LE HOUBLON]
FABRI1L1T VON Q

SY * HENRY .
PARIS

General-Depot: OTTO KANITZ & OO.» WIEN.
332,26—7

I

Celii puținii în douețjeci mii de depositin'! se vinde și e I 
I recunoscută de celu mai bunii remediu contra ori-cărui insectă I

er s’a fâcutu mai eftimi.
Sticlele veritabile suntu însemnate cu numele J. ZACHERL și costă 
de acum înainte: 15 cr., 30 cr., 50 cr. și I fl.

Acesta alesă specialitate nimicesce, cu o deosebită putere și grabă, tote in
sectele _din locuințe, bucătării și hoteluri, din mobile și haine, precum și pe acele 
dela animalele de casă, din grajduri, de pe plante și din paturile de sticlă pentru 
fiori și grădini. Prafurile cari se vândă măsurate și în hârtiă nu suntti niciodată 
o „Specialitate de Zacherl!“

Se află de vencfare în KBrasovii la Domnii •.
I. L. & A. Hessh aimer. 
Emili Porr.
Dimitrie Eremia Nepoții. 
Iulius Muller, comerciantă. 
Heinrich Zintz. „
Ferd. Jekelius, farmacia. 
Karl Schuster „

Iulius Hornung, farmacia. 
Franz Kellemen 
Ed. Kugler
Ioh. Lerclieul’eld, 
Karl Irk 
Karl Har th 
N. Grădinar

la Domnulu I. Muller, farmacia.
n
»

7)

53
;;

comerciantă.
53
53
ii

Karl Tdpfner, comerciaută.
V. Roth, farmacia.
Heinrich G. Obert, farmacia.
George Stefauoviciu, comerciantă. 
La Arapă, farmacia.
Samuel Mark.

In Elopatalk
In HSeșinovu
In Șercaia
In IJzoiiu

S In iote celelalte orașe ale Transilvaniei și la sate sunt* deposite acolo unde simtă expuse placate de ,.Zacherlinu.

»
»
»>

Iosef Schuster. 
Iacob Ehreinvald.
G. Temesvary și lli.

304,12-9

Mersult trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. a. valabilă din 1 Iunie 1890.

BBwdapesta—jFredhialwi F’redeaSâa—BBiadagaesta
Trenu 
accolo- 

ratu.

Tron* Tren de Tron de 
accolo

rații
per- 
s6ne

per- 
sânc

TxenA 
recele- 
ratti

Trona 
do 

pers.

Trenu 
accele
rații.

Trend©; 
por-

esta-Aa’a.stu-'TeJwșj <Cwg»șa-jmic&—Sâblitt
Trenă 
accele
rații.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny

Oradea-mare j

Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbfiu
Nădfeșel

Clușlu

Apahida 
Ghlriș 
Cucerdea 
Uiora 
Vințulă 
Aiud

I 
I

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.- 
4.05 
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

de susă

Teiușă I
1

Crăciunelh
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sighișăra 
Hașfalău 
Homorodă 
Augustină 
Ap ața 
Feldidra

Brașovd

Timișă
Predeulu

BucurescI

) 
)

4.26
4.58

9.05
9.35

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

Trenu 
de pers 
10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.3U

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.0»
3.4-
4.31
4.54
5.14
5.40
6.22
6.38
6.59
7.11
7.24
7.39
7.54.
8.11
9.18
9.49
9 56

10.02
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

1135

BucurescI
PredeaHu
Tirnișă

Brașovd

Feldidra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfal&u 
Sighișăra 
Elisabetopole
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă

J

7.55
1.08
1.37
2.13
2 4'
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.43
6.48

7.22

i

4.10
4.50
5.50

Teiușă ’

Aiudă
Vințulă de susă
Uidra
Cucerdea
Ghirișă
Apahida

I

Clușiu

N&dășelă 
Ghîrbău
Aghireșă 
Stana
B, Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca 
Rev
Mezo-Telegd 
iradea-mare j

JP. Ladâny 
Szolnok

Budapesta

Viena

7.51
7 58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

4. -
4.44
5.20
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.—

i

11.47
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

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11.51
12.27

Viana
Budapesta
Szolnok

1.36
1.59
2 32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03 |
4.14 i
4.36.
5.06
5.24
5.45
5.51
G.C’b
6.42
7.52
8.10
8.30
8.5C
9.05
9.19*
9.43

10.02
10.41
10.561
11.13
11.32
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10

7.20

Aradfl

Glogovațil 
Gyorok 
Paulișă
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinh 
Zatnă
Gurasad-
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josh 
Alba-Iulla
Teiușă

8.—
2.-
4.20
8.10

^2.20
Ș.2.34
2 3.05
-3.23
"3.39

I

Tronu
do

peru.

3.25} Teiușă
9.40 Alha-Iulia
1.02
5.27
5.501 Or ăștia

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22'
4.46
4.58
5.16
5.38
6.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.1?
10.44

Trenă 
de 

tiers.

Trend 
accele

rații.

Trena 
de 

para.

Trânti 
de 

pers.

Vințulă de josh 
Șibotă

6.02
6.23
6.34
6 52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18.
10.44
11.14
11.39T 
12.05

Simeria (Piski)
Deva
Braniclca
Uia
Gurasada
Zamh
Soborșină
Berzava
Conopă 
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorolt
G-logovaț

Aradă

Szolnok
) 2.26 u.HitpeHtn
--------ț Viena

5.49
?6.06
1'6.24
16.53
17.06
7.45

11.51
1.55
7.20|~T.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
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5.50

12.58

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 
Ldmneșă
Ocna
Sibiiu

Tr. de p. 1. p. Vfr. om.

4.05 10.47 7.10
4.35 11.17 7.43
5.16 11.58 8.27
5.47 12.29 8.59
6.10 12.52 9.23

Simeria (Pisk^-SPetmșeia? SP*etM’osenâ-®annerîa(Piski)

Simeria
Streiu 
Sațegti 
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșenî

8.151
10.40.

T. d. p. T, omn.
7.17 11.28
7.54 12.12
8.45 1.08
9.39 2.03

110.37 2.51
11.26 3.30
12.- 4.02

T. omn.i
3.50 Petroșenî
4.32

_5.2£
6.16
7.03
7.43
8.15

Banița 
Crivadia
Pui
Kațegă 
Streiu 
Simeria

T. omn. 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
6.24 

"6Â)4
6.43
7.28
8.-

Ar atlas—TI mftșora Tîmlșora—Aradtâ

Aradă
Aradulă nou 
Nemeth-Săgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

T. omn.
6.18
6.40
7.05
7.33
7.56
8.14
9.04

T. omn.
4.18
4.40
5.05
5.33
5.50
6.06
6.50

Timișărn 
Merczifalva 
Orczifalva 
Sringa 
NAineth-Sâgh 
Aradulă nou
Aradă

F omn.
6.30
7.23
7.49
8.16
8.37
9.09
9.25

T. omn‘
1.10
1.59
2.19
2.46
3.03
3.41
8.55

85I»âî«a-GDogBșa-mică
-

Sibiin
Ocna
Ldmneșă
Șeica mare
Copșa-mică

Tr. omn.

7.35
8.02
8.30
9.05
9.34

Tr. de p.

4.34
4.58
5.25
5.55

Tr. de p.

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35I 6.21)

©țacerdea -.©șorlkcîw
MegMumSisl s&sescft

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

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoșă 3.46 9.11 4.06
M.-Bogata 3.56 9.20 4.15
fernută 4.33 9.57 4.54
iSânpaulă 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

Oșorhelu <
5.30 10.54 5.35
5.50 4.58

Heghlnul-săs. 7.25 7.-

Me^O&iaAulft s&seseA»
O&9B*fceiiii~£luceji*41ea

Reghinul-8ăs.
Tr. omn, Tr. de p. Tr. du p.

8.25
Oșorhelo j 10.— 9.49

7.24 5.54 10.20
Mirașteu 7.44 d.14 10.39
Sân paulă 8.07 6.37 11.02
temută «.29 6.68 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoșh 9.35 7.41 12.06
Cheța- 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

SlflMeria (Piski)-EJct
6.06

9£»reșu-lLudoșâ-Bisti*ița ffiistilța-Murfcșâ-lLudoș* l! ehir|5fl

T. omn*j
1.16! Siglilșora—OtUoriBciu 
4.50j'^-

(Sighișăra
lOdorheiu

Olkli’ișft—Tmaia

7.40 10.50 3.56 M.30 Turda 6.05i 8-- 11.10| 4.10 9.50 6hlrișf 6.2o
9.40 2.40j

10.- 3.-1
o.iid
8.40

Simeria (Piski) 
Oerna
Unieddra

Tr. omn.

4.—
4.21
4.50

Mureșă-Ludoșă
Țagă-Budatelecă
Bistrița

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grdse însemneză orele de ndpte.

4. — | Bistrița
6Â8' Țagă-Budatelacă
95911 Murășă-Ludoșă

Odorh'eiu—^l^hjiHora
ISJiiied.-SifiMieria (Pisk).

___ . 11.25 iOdorheiu
7.49 1.50|fSighiș6ră
b.—

Tipografia A. MUREȘIASU Brașov.

8.40 2.45Î
10.52 5.28

L'niedora
^erna
Simeria

9.25
9.61

10.10


