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Brașovu, 17 Iulie st. v.
Ca unu semnu vețlitu despre 

încordarea, ce s’a produsă în tim
pulă din urmă prin agitațiunea 
Cehiloră tineri între Germanii și 
Cehii din Boemia, putemă se con- 
siderămă declararea, ce a făcut’o 
comitetulu executivă germano- 
boemă în cestiunea, decă se ia, 
seu se nu ia parte Germanii la 
esposiția generală boemă, ce s’a 
s’a arangeată din partea Cehiloră.

Etă pe scurtă cuprinsulă me
moratei declarări:

După-ce constată, că prin opo- 
sițiunea Cehiloră tineri în contra 
operei pactului națională și prin 
aceea, că și partida Cehiloră bă
trâni a începută se combată acestă 
pactă, au începută să se nască 
în sînulă poporului germană în
doieli în seriositatea intențiuniloră 
poporului cehică și se-i slăbescă 
încrederea în esecutarea pactului, 
comitetultb esecutivă ală deputa- 
țiloră dietali germani se plânge 
amară asupra alegerei deputatului 
Heinrich în despărțementulă ger
mană ală consiliului școlară ală 
țerei.

Se $ice despre acestă bărbată, 
că a fostă alesă de maioritatea 
cehică a orașului Praga numai 
spre a batjocuri pe Germani, căci 
se scia, că elă în timpulă lupte- 
loră celoră mai grele a deșertată 1 
din tabăra germană. Contra aces- j 
tei vătămări a onbrei germane și ! 
a simțului națională germană pro- 
testeză solemnelă comitetulă ese
cutivă.

Cu tăte aceste amare expe
riențe însă, conducătorii partidei 
germane declară, că ei țănă și 
acuma, tare la punctațiunile pac
tului din Viena și așteptă și dela 
cealaltă parte, precum și dela 
guvernă, ca să’șl țină și cuventulă 
loră.

In așteptarea acesta Germanii

Boemiei au primită în Februarie 
a. c. invitarea de a lua parte la 
esposițiunea provincială din Praga 
în anulă 1891. Der esperi©oțele 
făcute mai în urmă impună Ger
maniloră precauțiune, de aceea co
mitetulă esecutivă recomandă in- 
dustriașiloră și meseriașiloră ger
mani de a participa la esposiția 
cu obiectele loră etc. numai în 
casulă acela, decă desbaterile vii- 
tbrei sesiuni dietale voră ave ună 
resultată favorabilă în ce privet ce 
proiectulă de pactă.

Cu alte cuvinte, Germanii cjică 
cătră Cehi: decă veți primi pac- 
tulă și ne vomă înțelege pe basa 
proposițiuniloră dela Viena, vomă 
fi amici și vomă lucra împreună 
pe tote teremurile, la casă con
trară însă vomă începe din nou 
lupta națională spre a ne apăra 
în contra vbstră.

Acestă tactică a Germaniloră 
este, din punctulă loră de vedere, 
înțeleptă, pentru-că ună refusă ca
tegorică ar fi dată numai nou 
nutrementă agitațiunei Cehiloră 
tineri și ar fi slăbită posițiunea 
Germaniloră în afacerea pactului, 
posițiune care îșl are tăria în pro
vocarea la înțelegerea stabilită în 
Viena între bărbații de încredere 
Cehi și Germani.

Cu tactica acesta Germanii; 
voră reuși de-ocamdată de a face ! 
se apară lucrulă, ca și când nu j 
ei,, ci numai Cehii portă vina, că j 
nu se pdte stabili o înțelegere de-! 
finiți vă. i

------------- I

Aspirațiunile Serbiloru. !

Vorbirea, oe a ținut’o conducâtorulă j 
partidei radicale și președintele Scupci- • 
nei sârbesqj Nicola PasicI, în adunarea 
dela Jagodina, are următorele părți in
teresante :

Vorbitovulă constată solidaritatea, ce 
domnesce între regență și guvernă și

care e o garanțiă pentru viitorulă feri
cită ală țârii. Contrarii politici ai radi- 
caliloră suntă ună periculă pentru pa- 
triă. „Guvernulă țîntesce să ușureze sar
cinile poporului, sâ reguleze finanțele, 
șâ mărescă puterea productivă a popo
rului, sâ creeze nouâ căi de eșportă co
merțului serbescă, sâ deschidă nouâ piețe 
comerciale, sâ întărescă spiritulă serbis- 
mului și ală libertății, se nutrescă și se 
cultive idea liberării și unirii serbismului, 
cu ună cuvântă, se renoiescă puterea ser
bescă și sâ o vindece de grelele ei sufe
rințe. Pentru acesta Serbia are trebuință 
de o pace mai îndelungată, de liniște la 
granițele ei, de raporturi amicale cu 
statele vecine și de o purtare corectă 
în tote, pentru a înlătura pe cale 
paclnică și leală ori-ce neînțelegeri 
în tote cestiunile. Pacea Europii nu 
e pusă ’n manile Serbiei, urmărimă 
politica de pace, der pentru acesta nu e 
ertatu se renunțămă la aspirațiunile nostre 
naționale; nu e ertată sâ perdemă din 
ochi politica națională, trebue după pu
tință sâ stămă gata a apâra interesele 
sârbescl și a păstra demnitatea regatului 
serbescă, decă acestea suntă pe nedreptă 
amenințate. Noi nu vremă sâ atacămă 
pe nimenea, der impunendu-ni-se lupta, 
o primimă, dedre-ce nu vremă sâ înge- 
nunchiămă și sâ ceremă grațiă, ca sclavii. 
Tote puterile se înarmeză, de aceea noi 
nu putemă sta în nelucrare și Scupcina 
a votată pentru înarmări 6 parale de 
totu dinarulă (franculă) de dare. Guver- 
nulă serbescă a țintită sâ înlăture ra
porturile încordate cu guvernulă frățescă 
ală Rusiei și sâ stabilescă raporturi ami
cale și sincere, ceea ce i-a succesă de
plină. Dovadă despre acesta e, că îm- 
pâratulă rusescă a fostă representată la 
ungerea tînârului nostru rege în Zică 
printr’ună delegată, și președintele Scup- 
cinei pe timpulă petrecerei sale în re
ședința serbescă » fostă distinsă fiindă 
primită de Țarulă. In urma acâsta pu
temă spera, oă vomă desvolta comer- 
ciulă nostru pe Dunărea de josă cu 
Rusia sudică. Intrega JRusiă e cuprinsă

de sentimente de simpatia pentru na
țiunea serbescă. Pentru asigurarea des- 
voltării comerțului și industriei serbescl, 
guvernulă construesce linia căii ferate 
dela Nișă dealungulă Timocului până la 
Dunăre. De acestă cale s’ar pute folosi 
și România pentru esportulă ei la Sa- 
lonică și Constantinopolă, er comerțulă 
Turciei ar lua avântă. Se va întemeia și 
o societatea serbesoă de navigațiune pe 
Dunăre. Nisuința d’a se’ncheia ună trac
tată comercială cu Bulgaria esistă încă. 
Tractatulă de comerță cu România e 
ună succesă favorabilă. AdI Serbia e 
liberată de streinii, cari o inundaseră 
dealungulă căiloră ferate serbescl, și 
umpluseră magazinele nostre de tutună 
și de sare. Serbia a încetată a mai fi 
vaca de mulsă a streinilorău.

Luptele din America.
ScirI neliniștitore sosescă mereu din 

republicile Americei de mijlocă și de 
sudă. Republicile Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, San-Salvador și Costarica în- 
cheiaseră o confederațiune, care avea sâ 
alâgă la 15 Septemvre a. c. ună preșe
dinte. Intr’aceea însâ s’a deșteptată din 
nou rivalitatea dintre ele și Guatemala 
a declarată râsboiu San-Salvadorului, la 
care probabilă, că voră lua parte și ce
lelalte republice. Causa e răsturnarea 
și omorîrea președintelui San-Salvadoru
lui, a generalului Menendez, cu oca- 
siunea unui banchetă, de cătră trupele 
revoltate în frunte cu generalulă Ezeta, 
care luâ în mânile sale puterea. Ezeta 
a fostă provocată de. Guatemala, Costa
rica, Honduras și Nicaragua sâ abcjică 
și sâ restabilescă in San-Salvador ună 
guvernă legitimă. Ezeta nevoindă, Gua
temala i-a declarată râsboiu.

piarului „New-York Herald" i-se 
telegrafiază din Mexico, că oștirile din 
Guatemala și din San-Salvador s’au cioc
nită lângă Rio del Paza și perderile su
ferite din ambele părți se urcă la 400 
âmenl. Streinii, cari locuescă în Gua
temala, și-au compusă o gardă pentru a- 
pârarea capitalei.

Din Buenos-Ayres, capitala republi-

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS.“

Gramatica Latină
de

Doiiinnlu Lazaru Șăineanu.3
Cuiusvis hominis est errare, 

nullius nisi insipientis in 
errore perseverare.

Cic. Ph. 12, 2. 5.

Când mai deunărjl în fața unei mul
țimi de erori, ce am întâlnită din ce în 
ce mai grave în gramatica elementară a 
oomnului L. Șăineanu, întrerupsesem dis
cuți unea asupra acestei lucrări, am ore- 
dută, că autorulă, păstrându o prudentă 
tăcere și luândă în considerațiune apre
cierile mele, se va servi de densele pen
tru a înlocui printr’o nouă edițiune acestă 
primă și așa de puțină reușită încercare. 
Der nu! domnnlă L. Șăineanu ’șl pro^ 
pune într’ună artieulă-pamfletă, scrisă 
într’ună stilă, tonă și colorită puțină aca
demică, „a dovedz absoluta lipsă de temeiu 
și de știință a argumentațiunii mele și a 
taxa afirmările mele obiective bazate pe 
șciință de pure halucinațiuni.^ Constată 
însă pe de altă parte, ceea-ce domnulă 
Lazără Șăineauu nu voesce sâ mărturi- 
sescă, că partea cea mai mare și cea 
mai importantă a obiecțiuniloră mele are- 
mas fără râspuns, cu totă promisiunea dată 
la începutul întâmpinării sale d’a mâ urmări 
pasă cu pasă distrugendă întrega mea 
apreciare. Călcându șl, acestă promisiune, 

ne îndreptățesce a crede, că chiar d-sa 
recunosce în modă tacită dreptatea celoră 
mai multe din observațiunile mele, pen
tru care așă fi meritată, credă eu, recu- 
noscința autorului în locă de insulte și 
înjurături puțină demne de o cultură și 
catedră universitară.

Cu tote acestea în presența acelei 
declarațiuni și voințe atâtă de obstinate 
d’a stărui în rătăcirea sa, m’am decisă 
pe de o parte sâ completeză argumen- 
tațiunea mea întreruptă, râspundendă la 
tote obiecțiunile d-sale, pe de altă parte 
se resumeză în câte-va puncte observă
rile mele, care, fiă disă în trecâtă, nu 
suntă. ea râspunsulă d-lui Șăineanu, adre
sate cătră vulg, ci cătră ună numâră res- 
trînsu de omeni ai sciiuței, cu a căroră 
aprobare voiu fi satisfăcută.

Sub impresiunea atacuriloră perso
nale îndreptate oontra mea de autorulă 
cărții, credă oportună a declara din ca- 
pulă locului, că eu nu voiu acusa, ca 
d sa, pe nimenea, nici de rea credință, 
nici de lipsă de probitate, nici de mio
pie intelectuală, nici de perfidiă, prin 
care lucruri autorulă trebue sâ înțelegă 
altă-ceva de câtă cealaltă lume, pentru- 
că după cum se va davedi mai josă, d-sa 
n’are de câtă cunoscințe vagi de val6- 
rea terminiloră. Eu nu mâ voiu apuca 
ca d-sa la o întrecere în cuvinte injuri- 
ose. D-nu Șăineanu sâ fiă pe pace: în 
acestă privință ’i cedeză bucurosă palmii 
victoriei.

Decă eu în rendulă trecută am ames

tecată în discuțiune titlulă d-sale de pro- 
fesoră universitară, acesta am făcut’o 
numai în interesulă curată ală instruc- 
țiunei, ca nu cum-va acelă titlu pom- 
posă, tipărită pe frontispioiulă grama
ticei, și aprobarea ministerială sâ inspire 
o încredere nemeritată și sâ contribue 
la introducerea acestei cărți așa de gre
șite în școlele nostre în dauna învăță
mântului seoundară.

Acestea am aflată cu cale a le pro
mite înainte d’a examina șubreda întâm
pinare a d-lui Șăineanu, care este pre
cum vom vedea, o nouă dovadă și mai 
peremtoriă de ușurința și incompetința 
d-sale.

Acestă întâmpinare sâ resumă în ur- 
mătorele 7 puncte:

1.) Autorulă ne citeză manualele, 
de care s’a servită la compunerea gra
maticei -ale.

Acestă citare de autori, cărora d-sa 
le dice Engelhard și Soheindler în locă 
de Engelhardt și Schneider, ar fi fostă 
mai lăudabilă și multă mai onestă, decă 
autorulă n’ar fi făcut’o constrînsă, ci de 
bună voiă în acea prefață auto-panegi- 
rică a cărții. Der ceea ce mâ surprinde 
este tonulă desprețuitoră și batjocuri- 
toră, cu care pomenesce numele unoră 
latiniști distinși ca Perthes, Lattmann și 
Miiller, ale căroră gramatici suntă intro
duse în cea mai mare parte din scolele 
germane și pe cari i’am citată din în
tâmplare, ca modele de indicare a can
tității. Și cine se încumetă a rîde de 

acești cercetători ai sciinței? Ună omă, 
care îndrăsnesce a afirma de doue ori 
chiar după ce i-s’a atrasă atențiunea, că 
în vorbele post Christum natum acestă 
natum este substantivă de declinarea IV, 
pentru-că ’lă găsesce în dicționarulă lui 
Freund! !! Ună omă care sorie: Quous- 
que tandem abutâre (=abutâris), ună 
omă care se încumetă a susține de douâ 
ort, că ubigue însemneză pretutindeni, 
plerumque forte adesea, ubi îndată, infra 
josă, mentior menționeză, pomenescă, 
laetor înveselescă, servo-are servescă, eto. 
etc.!!! Aci în fața unei atari nesciințe 
erășl îmi vine sâ înceteză orî-ce discu
țiune asupra unoră lucruri elementare, 
și așă înceta în adevâră, decă nu mi așă 
fi propusă dela începută a’ml impune răb
dare și a trata cestiunea pănă în capâtă. 
Decă meritosulă și neuitatulă Bădilescu, 
de care noulă gramatică amintesce în 
batjocură, ar fi comisă numai una din 
aceste greșeli, făcută atentă asupră-i ar 
fi recunoscuta însuși, că a venită timpulă 
d’a se retrage din cariera didactică. Și 
cu tote că noulă latinistă tratâză cu 
dispreță gramatica lui Bădilescu ca pe 
o vechitură, totuși nu se sfiesce d’a plagia 
ici și colo, schimonosindu-le puțintelă, 
esemple din acea carte demodată. Astfelă 
deschidândă din întâmplare gramatica lui 
Bădilescu la pag. 22 citescă: politae ja- 
bulas narrant și totă aceiașă proposițiune 
se află pe pag. 6 a gramaticei d-lui Șăi
neanu. La pag. 57 în Bădilescu cetimă 
esemplulă: caniș lupo similis est, pe care 
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cei Argentina, i-se scrie „Agenției Reu
ter1*, că în urma turburăriloră dintre os
tași a isbucnită o revoltă. Pe strade nu 
pote umbla nimenea, fiindă-că mereu se 
descarcă pusei. Tote prăvăliile suntă 
închise. Ostașii regimentului ală X-lea, 
care staționeză acolo, s’au resculată, ațâ
țați fiindă de oficerl. Guvern ulă și au
toritățile au luată măsuri aspre pentru 
înăbușirea revoluțiunei și au înoercată 
s’o potolescă cu ajutorulă polițiștiloră. 
Răscdla însă a luată ună caracteră și 
mai generală. Insurgenții țină în pute
rea loră casarmele. S’a proclamată a- 
poi starea de asediu. Bursele și băncile 
suntă închise și e mare temere, că insu- 
reoțiunea va lua dimensiuni. In închi- 
sorea de stată suntă deținuți 1000 de 
insurgenți.

Totă din Buenos-Ayres se scrie, că 
revoluția a isbucnită din sînulă așa nu
mitei „Civica-unio1*. La ea au luată parte 
și 2 batalione de polițiști. O parte a 
artileriei încă s’a alăturată la resculațl, 
cari au luată cu asaltă poșta și telegra- 
fulă. Ei au reportată o învingere de
plină. Generalulă Campos, care a fostă 
arestată în urma descoperirei complotu
lui, fu liberată din prinsbre de cătră 
resculațl. In Guatemala încă a isbuo- 
nită revoluția, în urma atacului, ce Ezetas 
l’a îndreptată în contra lui Barillas, pre
ședintele Guatemalei. 0 parte a miliției 
a refusată supunerea, fiindă-că nu și-au 
primită plata. La 27 Iulie n. s’a întâm
plată o ciocnire între insurgenți și sol- 
dații apărători ai guvernului. Din ambe 
părțile au cădută mulțl. Insurgenții au 
alesă de președinte ală guvernului loră 
pe Aremet, er de ministru ală finan- 
țeloră pe Romerot. Revoluția cresce 
mereu.

SCIRLLE O1LELi

Din cerculu Perjamoșiu. D-lă negu- 
țătoră Simeonă Cristea din Igrișiu ne 
trimite o corespondență, în care îșl a- 
rată deplina sa mulțămire atâtă față cu 
noi aleșii preoți din acea comună, cari 
eu celă mai mare zelă și bună-voință 
se intereseză de binele și înaintarea po
porului, câtă și față cu protopretorele 
nou alesă, d-lă Dionisiu Gyertyanffy, 
despre care ne spune, că pănă acum a 
dată frumose dovedi despre spiritulă său 
de dreptate și neparțialitate. Astă-primă- 
veră, cu ocasiunea alegerei de medică 
de cercă, săvârșită în comuna Sarefola, 
nefăcându-se nici o presiune asupra ale- 
gătoriloră, cari de alt-mintrelea suntă 
în maioritate în acestă cercă, au reușită 
a alege de medică pe ună Română în 
persona d-lui Georgiu Roșea, care stă 
la înălțimea chiămărei sale și care face 
ondre Româniloră. Asemenea cu oca
siunea alegerei de notară comunală, să

vârșită de curândă în comuna Igrișă, 
dintre 5 candidați — căci atâția au și 
concurată — între cari numai unulu era 
Română, decurgândă alegerea în cea mai 
esemplară ordine și nefăcându-se din nici 
o parte nici cea mai mică presiune, Ro
mânii solidari și în bună înțelegere reu
șiră a alege pe candidatulă română, în 
persona d-lui Ioanu Tripa, cunoscută îna
intea poporului ca omă vrednică și forte 
activă. — Ne pare bine, că și din sfera 
administrațiunei putemă înregistra soiri 
îmbucurătore pentru noi. Adevărată 
corbă albă!

* 
* *

Din Bihorfl. primimă o corespondență, 
în care ni-se descrie alegerea de preotă 
pentru comuna Gepiu din diecesa Ara
dului, aflătdre însă sub consistorială ora- 
dană. Acestă alegere s’a săvârșită în 
27 Maiu v. c. sub presidiulă d-lui pro- 
topopă losifă Vesa. ConcurențI au fostă 
4, dintre cari numai unulă întrunia tote 
șansele de răușită, fiindă absolută de 
gimnasiu și avândă și testimoniu de ma
turitate. Cu tâte acestea însă, aoestă 
concurentă a cădută, fiindă alesă în lo- 
culă lui d-lă preotă față cu care
numai cu câteva dile înainte de alegere 
poporulă era cu totulă străină...

* 
£ £

Păruială. Duminecă după amecfl a 
fostă o strașnică păruială în Tilii-vechl, 
între lucrătorii de pe câmpă, slavi și un
guri, dela fabrica de zachară. Doi lu- 
orătorl au fostă greu răniți și șese ușoră. 
Patrula polițienescă a arestată pe prin
cipalii urditorl ai bătăii, er cei doi lu
crători greu răniți au fostă aduși în 
spitală.

❖ 
* £

Petrecere de veră împreunată cu o 
producțiune de diletanțl se va arangia 
Duminecă în 10 Augustă n. c. în șalele 
scolei din Cută. Venitulă curată este 
destinată pentru „Fondulă scolastică1* de 
acolo. Inceputulă la 7 ore sera. Prețulă 
intrării: de personă 1 fi., de familiă de 
2 membri 1 fi. 50 cr., peste 2 membri 
2 fi. SuprasolvirI și oferte pentru „Fond, 
scol.** se primescă cu mulțămită și se 
voră chita pe cale diaristică. Mâncările 
se lasă în grija familiiloră. De vină 
gratis și cuartire s’a îngrijită comitetulă 
arangiatoră.

Rugare pentru Sinodul
Din corespondența publicată în pre- 

țuitulă nostru diară „Gazeta Transilva
niei1*, Nr 150, am luată spre tristă cu- 
noscință, că Veneratulă Consistoră ple
nară ținută în Oradea mare la 9 Iuliu 
st. n. ar fi desaprobatil tote cele publicate în 
diareic românescl, declarândă: „că nu 
consenite cu cele publicate prin foi.**

Binevoiâscă Venerabilii părinți con

sistoriali a ne da deslușire, cum s’a pu
tută întâmpla aceea, că comunioatulă se- 
mioficiosă publicată în foia semioficiosă 
„Nemzet“, precum și în mai multe foi un- 
gurescl; der mai vertosu articululu fatalii 
alu d-lui Lauran tradusă de elă însuși 
în limba maghiară și publicată în dia- 
rulă guvernamentală din Oradea-mare, 
„Szabadsâg1*, de unde apoi a trecută și 
a fostă comentată cu mare vehemență 
și furiă în cele mai multe foi maghiare 
în defavorulă gimnasiului națională ro- 
mânescă din Beiușă și în detrimentulă 
poporului românescă, și eu care pănă adl 
n’am audită să fi consâmțită nici ună 
Română de Domne ajută: cum de acei 
articull nu s’au desaprobată totă de cătră 
acelă consistoră ?? Seu dâră cu cele pu
blicate în foile maghiare consâmțescă 
Venerabilii părinți??

Spune-ți-ne, d-lor, de unde atâta con
sternare și indignațiune față cu cele pu
blicate în diarele române și mai vertosu 
față cu scriitorii articuliloru, după oarl 
âmblă și adl din răsputeri să potă pune 
mâna pe ei, precum ne arată scusele pu
blicate în „Gazetă1*; de unde atâta cur- 
toasiăfațăcu foile maghiare?? —Non quis, 
sed quid!!

Acum, Domniloră, vi-se oferă ocasi
unea ; de-a respinge tote cele publicate 
prin cjiarele românescl. Poftiți der și le 
respingeți, însă nu cu sofisme, ci cu ar
gumente adevărate și de vă va succede 
acesta, noi prea bucmosă vomă recu- 
nosce, că amă greșită. Insă pănă când 
nu veți dovedi contrariulă, dorința nos
tră morală, ce-o avemă față cu religiunea, 
biserica gr. cat. română și față cu națio
nalitatea nostră, nu ne permite să ne 
abatemă nici măcară pe ună momenta 
dela dorința și scopulă nostru de a ne 
revede într’ună sinodă, care acți mai tare 
ca ori când e de flagrantă necesitate pen
tru diecesa nostră din mai multe conside- 
rațiuni eclesiastice și didactice.

Acestă cerere justă a clerului, for
mulată în presăra consistoriului ținută 
în 9 Iuliu a. c. și înaintată înaintea Ven. 
consistoră plenară prin M. 0. D. Gavriilă 
Lazară, protopopu, Prea Sânția sa Părin
tele bună ală diecesei a binevoită a o 
și încuviința : pentru aceea noi ca totă- 
deuna așa și cu acestă ocasiune ne ru- 
gămă cu profundă respectă și venera- 
țiune, ca să binevoescă Prea Sânția Sa 
a conchiăma sinodă pe tomnă, ca așa 
câtă mai de timpuriu să ne putemă alina 
și noi durerile și suferințele nostre.

Si deus pro nobis quis contra nos?l 
1890, Iuliu 19, Corespondentulu.

Isemnătatea politică strategică a juncțiuiiei 
căilom ferate la Turna Roșn.

„Sieb. Deutsch. Tageblatt** a 
vorbitu în articuiul seu din Nr. 5054 

despre însemnătatea economică-co- 
mercială a juncțiunei căiloru ferate 
ungare cu cele române pe la pă
surile Ghimeșu, Turnu-roșu și Vul
canii. In Nr. 5057 vorbesce despre 
însemnătatea politică-strategică a 
acestoru juncțiunî dicendu:

Ou privire la desvoltarea politică cea 
mai recentă a stateloră balcanice, pentru 
Ungaria e de o importanță estra-ordinară 
legătura cu Bulgaria. Adl, nu-i vorbă, 
duce calea ferată dela Pesta pe la Semlin, 
Belgradă-Nisch, la frontiere, bulgară. Der 
este de lipsă, ca Ungaria în legătura ei 
ou Bulgaria să nu depindă numai dela 
bunăvoința Serbiei, ci să-și deschidă o a 
doua cale mare de trecere prin Româ
nia cătră Bulgaria, și anume mai potri
vită ar fi pe la pasulă Turnu-Roșu, pen- 
tru-că deja dela Rîmnică duce calea fe
rată pe la Piatra (lângă Slatina) pănă la 
Dunăre lângă Corabia, de unde trecerea 
Dunării și construirea căii ferate bulgare, 
ce are să ducă din valea Iskerului pănă 
la Sofia, pote fi numai o cestiune de 
scurtă timpă. Dela Sofia ducea și vechea 
șosea romană dealungulă Iskerului pănă 
la Dunăre și de aici pe ună ală doilea 
podă peste Dunăre la Oltă, care se varsă 
aprope în dreptulă acestuia în susă prin 
Turnu-Roșu spre Transilvania, vechia 
Daciă.

Față cu calea ferată dela Turnu- 
roșu, are linia Petroșenl-Vulcană urmă- 
torele desavantage : Ea este Ruda-Pesta 
—BucurescI) cu 52 kilometri mai lungă, 
va să dică totă atâtă de lungă, ca cea 
dela Predeală ; raporturile suișului suntă 
mai nefavorabile (la PetroșenI 610, la 
Turnu-Roșu 420 metri); mai departe, din 
causa rîului Jiu, care curge forte repede 
și spală terenulă, va costa întreținerea 
căii ferate mai multă ; mai departe pe o co- 
municațiune mai mare nu se pote conta; 
în fine e imposibilă o concurență cu 
efectă a căiloră ferate ungurescl cu linia 
mai scurtă Buda-Pesta Orșova (BucurescI) 
via Petroșenl-Vulcană.

Tot-asemenea linia Vulcanului nu e 
potrivită pentru o a doua legătură și 
trecere, necesară, Ungariei prin România 
cătră Bulgaria (Bulgaria dunărenă ves
tică și Sofia) abstrăgendă de aceea, că 
Ardelulă. mai alesă Clușiulă și Sibiiulă, 
via Vulcană mai greu ar pute întră în 
legătură cu Valachia mică și Bulgaria 
Dunărenă, precum și cu Sofia, dec-âtCi pe 
linia mai scurtă Turnu-roșu.

Nimenea nu va pute contesta, că 
momentele acestea, pe lângă importanța 
loră generală, au într’ună casă dată și 
însemnătate deosebită politică.

O privire fugitivă pe charta geo
grafică ne va ărata într’ună modă surprin- 
dătoră însemnătatea estra-ordinară stra
tegică a unei legături de căi ferate cu 
Orientulă prin pasulă Turnului-roșu.

noulă latinistă îlă modifică caniș similis 
lupo est, comițândă douâ erori de odată, 
una topică și alta prosodică. La pag. 
68 în Bădilescu: nihil est magis dubium 
quam vitae spatium, unde d. Șăineanu 
face următorea modificare : nihil est magis 
dubium quam hora mortis. Să se mai 
compare exemplele dela pag. 31, 82, 93 
din Bădilescu cu cele dela pag. 8, 43, 
49 din noua gramatică. Așă putea sâ în
șiră multe lucruri din gramatica lui Bă
dilescu, der acestea ni-se pară suficiente 
pentru a măsura gradulă de pudore ală 
d-lui Șăineanu, care după-ce se servesce 
de ună autoră copiindu-lă, îșl formeză 
dintr’însulu ună subiectă de batjocură. 
Ce bine ar fi făcută noulă gramatică, 
decă ar fi copiată mai multe lucruri din 
acea carte vechiă, precum bună-oră re
gula despre declinarea lui miile și a ce
lorlalte numerale cardinale: atunci ar 
fi fostă scutită d’a comite atâtea absur
dități.

2) Intru câtă privesce modulă de 
indicare a cantității am afirmată și afirmă 
și acum, că modulă lui Lowe este su- 
perioră din causa simplității sale. De
parte de a tace ună usă desă de semnele 
scurțimii și lungimii, de care se sperie 
d. Șăineanu, acelă modă nu prescrie nici 
ună semnă pentru cele mai multe cu
vinte, precum : Hannibal, populus, parti- 
ceps, superstes, inferior, accipio accipis, 
etc. pe care școlarii sciu sâ le accen
tueze în diferitele loră forme, după-ce 

voră fi învățată numai 3 regule fdrte 
scurte și simple. După indicarea din dic- 
ționarulă d-lui Șăineanu nicl-odată șoo- 
larulă nu va sci întona s. e. persona II 
și III preș, dela accipio, rescipio, etc.

D-sa se pare că nu cunosce și nu 
pricepe acelă modă de indicare a canti
tății, după care se reguleză intonarea ; 
alt-mintrelea nu ar cita pe Breal în 
acestă materiă. Din vorbele și din reve
nirile d-sale orl-cine pote constata o 
totală nesiguranță și confusiune în ceea 
ce privesce cantitatea silabeloră și ac- 
centulu. Nu este loculă aci a-i face o 
lecțiune asupra acestoră lucruri. A vorbi 
d-lui Șăineanu despre asemenea cestiunl, 
însemneză a predica în pustiă. Datoria 
mea e de-ocam,dată a-i dovedi acestă 
nesiguranță și confusiune și a-lă sfătui 
cu bună-voință a nu trata cestiunl, pe 
care nu le înțelege, și pentru care nici 
nu e măcară preparată. Astfelă în pre
față dice: „cantitatea (!) e
pretutindeni însemnată, anume cantita
tea penultimei, de care depinde posi- 
țiunea accentului; am omisă însă pe cea 
prosodică**(!)

Er la întrebarea mea, decă crede, 
că cantitatea silabeloră e deosebită de 
cea prosodică, d-sa revine asupra acestei 
teorii, afirmândă, că prin acele vorbe d-sa 
a înțelesă „cu alte cuvinte, că accentulă 
și cantitatea suntă două lucruri funda
mentală deosebite.1* Pas’ acum de mai 
discută despre cantitate, când d sa de

clară, că prin cantitatea cuvintelorii a în
țelesă accentulă (!), er accentulă și can
titatea suntu două lucruri fundamentală 
deosebite!! Decă este vorba așa, pentru 
ce n’a adăogată la finele gramaticei și 
ună dicționară de vorbe românescl, alu 
oăroră sensă l’a modificată conformă ce- 
rințeloru semasiologiei ? De asemnnea, 
când d sa susține, că „semnulă scurți- 
mei nu schimbă întru nimica pronunțarea 
vocalei, pe care se pune1*, eu trebue, după 
cum ne explică d-sa în răspunsă, să în- 
țelegă tocmai contrarulă, deore-ce astădl 
învechita semnificațiune a vorbeloră întru 
nimica a căzută în desuetudine și acuma 
ele însemneză tocmai contrarulă de ce 
însemna mai înainte.

Cum însă se pronunța de Romani 
ancipita și lungă și scurtă în acelașâ 
timpii, acesta a rămasă și pentru d. Șăi
neanu ună misteră pănă în acestă mo- 
mentă, cu tote că după încredințările 
d-sale, de 10 ani mediteză asupra aces
toră cestiunl.

In rândulă trecută, din causa mul
țimii și repețirii eroriloră de cantitate, 
îmi exprimasemă părerea, ca autorulă 
gramaticei n’are noțiuni precise despre 
cantitate. Acăstă credință primesce o 
deplină confirmare prin răspunsulă d-sale, 
deși oaută a arunca în spatele tipogra
fului erori repețite de câte 3 ori atâtă 
în gramatică, câtă și în vocabularulă 
alăturată, pe care d. Șăineanu îlă crede 
perfecțiunea însăși, de care e o copiă 

greșită a dicționarului etimologică ală 
lui Breal. D-sa ne declară și școlarii 
trebue sâ țină semă der acestă declara- 
țiune, că de câte-orl se va întâlni în 
gramatica formală vr’o vorbă greșită 
scrisă, ea se va găsi în dicționară sub 
forma ei corectă. Curncă acestă asigurare 
este gratuită se pâte vedea din urmă- 
torele erori întâlnite la răsfoirea fugi
tivă a cărții atâtă în partea formală, 
câtă și în vocabulară :

p. formală
pag. 4,58 invlto,

„ 4,70 diruto
„ 51 festino
„ 71 reliquit
„ 48 orlgo
„ 37,24 ubique

Vocabular fi
pag. 114 invito

„ 109 diriîto
„ 110 fest'ino
„ 123 reliquit

p. 119,137 origo 
p. 138 ubique

Afară de aceste greșeli și cele ară
tate de mine în prima mea apreciare, 
mai există și alte eresii în acestă multă 
lăudată dicționară. Așa bună-oră la pag. 
118 noniilli (cf. pag. 87), totă așa e 
scrisă și la pag. 140, pag. 104 blanditus, 
pag. 102 adrodo, afllgo, pag. 105 castîgo, 
pag. 105 și 135 circumdâtum, pag. 110 
fidei, pag. 112 hamilcâris, pag. 136 con- 
stflor, pag. 135 adulor. In ce să credă 
acum școlarii, în dicționară seu în gra
matică?

întrerupă acestă lungă șiră de gre
șeli de cantitate, ca nu cumva recunos- 
cința d-lui Șăineanu pentru ostenela mea, 
pentru acestă bine-voitâre indicare a e-
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Au trecută timpurile acelea, când 
puterea sălbatică a naturei și vitejia sol
datului, în luptă omiî cu omO, decidea 
victoria. In răsboiulă modernă însă de
cide lupta mai multă ună marșă stra
tegică repede, seu arta de a pute con
centra înaintea inimicului masse prepon
derate de trupe, în puncte însemnate 
strategice, o axiomă, despre care încă 
Napoleon I a disă, că Dumnedeulă răs- 
boieloră este tot-deuna pe partea aceea, 
unde suntă puternice batalibne. Deore-ce 
însă o repede grămădire a trupeloră pe 
lângă desvoltarea actuală a căiloră fe
rate europene numai acolo e posibilă, 
unde se află și e la loculă potrivită așe- 
dată acestă mijlocă modernă de comu- 
nicațiune, de aceea astădl statele euro
pene se silescă în prima liniă, ca în 
vederea unui eventuală răsboiu cu ve
cini dușmani să potă folosi prin dispu
nerea loră căile ferate și pentru scopuri 
strategice-militare.

Avantagiulă unui marșă strategică 
l’a arătată Moltke, celă mai mare stra
tegy ală timpului de adl, Francesiloră 
în anulă 1870/71, printr’ună șiră de per- 
derl sângerose, nimicitore. O întâmplare 
particulară a făcută, ca marele strategă, 
înainte cu o vieță de omă, întorcându-se 
din răsboiele cu Turcii, a arătată nece
sitatea unei legături de căi ferate a sta
tului nostru cu Orientulă prin — pasulă 
Turnu-roșu.

Transilvania, bastionulă Ungariei, 
ce se întinde în marele șesă ală Dunării 
de josă, va juca rolulă celă mai impor
tantă în viitorele râsboie orientale dintre 
marele puteri. Decă Austro-Ungaria va 
lua parte, atunci e vorba ca față cu 
Rusia și cu considerare la eventuala 
atitudine a stateloră balcanice, să șl ese- 
cute câtă se păte de bine marșulă strate
gică ală trupeloră sale și să aibă o basă 
de operațiune mai sigură.

Astădl îi stau spre scopulă acesta 
la disposițiă numai liniile Predeală și 
Orșova.

Insă nici juncțiunea dela Predeală, 
nici cea din Orșova nu este potrivită ca 
basă de operațiune pentru o armată aus- 
tro-ungară, oare ar intra în România, 
fiind-că la amândouă aceste trecători 
este eminentulă pericolă, că corpulă 
acela de armată p6te fi separată de 
basa sa de operațiune prin atacuri în 
flancă din partea inimicului. Deore-ce, 
în casulă când România ar fi dușmana 
nostră, probabilă că și Serbia va fi duș- 
manulă nostru și atunci corpulă de ar
mată, ce ar intra pe la Orșova în Ro
mânia, ar fi espusă și unui atacă de 
flancă din partea Serbiei. Cam totă ace
leași desavantagii, ca și la Orșova, ară 
întâmpina și o întrare pe la Vuloană.

Decă România ne este amică în- 

roiloră să se manifeste prin ună epitetă 
grațiosă, ca faiseur eto. etc.

Eu din parte-mi preferă în casulă 
celă mai rău a fi ună faiseur de erate, 
decâtă ună faiseur de greșeli grosolane. 
D-sa ar fi voită o critică lipsită de ori
ce argumentațiune : atunci negreșită s’ar 
fi găsită în largulă său, der prinsă în 
mrejile celoră mai puternice dovec^I, d-sa 
se sbate în deșertă în furiă.

3) Der d. Șăineanu are ună modă 
cu totulă particulară d’a discuta cestiu- 
nile de sciință. D-sa este în timpuri de 
grea cumpănă nu numai ună corectoră 
asiduă ală vorbeloră, nu numai ună re
tractară prudentă ală afirmațiuniloră sale 
proprii, ci întinde acestă operațiune chiar 
și asupra textului altora. Pentru ca să 
potă răspunde cu orl-oe chipă drepteloră 
mele învinuiri, îșl ia refugiulă la ună 
mijlocă puțină lăudabilă, pentru care 
lasă pe cetitorii mei a găsi meritatulă 
calificativă. Intortoohindu unele vorbe 
din întâmpinarea mea și intercalândă al
tele, îșl formeză prin artificii subtile și 
ajutată de probitatea sa înăscută, ună 
piedestală fictivă, de unde împroșcă in
sultele cele mai triviale. Așa bună-oră 
ecă ce desiderată exprimam în „Consti
tuționalul dela.3 Iulie, pagina 2 col. 
5: „ Mai înainte d’a fi începută cu for
marea paradigmelor» de declinare, ar fi tre- 
Huitii să se facă odată pentru totd’auna 
distincțiunea intre trunchiu, (rădăcină) și 
terminațiune11 (Wurzel, Stamm, Endung). 

tr’ună răsboiu cu Rusia, atunci linia Ol
tului va fi o escelentă liniă de apărare 
pentru România contra unei armate ru- 
sesci, anume când acâsta ar fi ocupată 
deja Moldova și ar voi să înainteze în 
Valahia mare. Esperiența ni-o confirmă 
acesta. Când după terminarea răsboiului 
ruso-turcă din 1877/78, s’a ivită desbi- 
nare între Rusia și România, regele 
Carolă îșl concentra armata sa română 
la linia Oltului cu frontală cătră Valahia 
mare pentru apărarea Bucuresciloră, er 
cu spatele cătră Turnu-roșu, pentru ca 
la casă când Rușii i-ară fi atacată și i-ară 
fi bătută pe Români, aceștia via Turnu- 
roșu să se potă retrage la frontiera 
Transilvană.

Turnulu roșu, fiindă situată în mij
locă între Predeală și Orșova, este celă 
mai potrivită locă pentru ună corpă de 
armată c. r. de a întră în Valachia, fi
ind-că basa sa de operațiune este mai 
bine asigurată contra atacuriloră din 
flancuri și tot-de-odată ar pute fi spri
jinită în flancuri de trupe austro-ungare, 
care ară pută opera în acelașă timpă 
via Orșova și Predeală.

■ Decă România e amica nbstră con
tra Rusiei, atunci o vomă pute sprijini 
mai cu efectă via Turnu-Roșu, decâtă 
via Predeală, Vulcanu seu Orșova.

Pe lângă acesta mai obvină urmă- 
torele: Decă Rusia prin Dobrogea ar voi 
să ocupe cu trupele sale Bulgaria, și 
anume naturală, că mai întâi partea os- 
tică a acesteia, și decă noi amă voi să 
o împedecămă, atunci pentru acesta nu 
ne va sta la disposițiă linia Semlin-Bel- 
grad-Nisch, fiind-că e probabilă, că Serbia 
ne va împedeca trecerea.

Decă noi din contră avemă legătură 
prin Turnu-roșu și Valahia mică ou 
Bulgaria vestică dela Dunăre și la cas '■ 
când România ni-ar fi amică, vomă pută 
să aruncămă trupele nostre mai repede 
prin pasulă dela Turnu-roșu în Bulgaria 
vestică și la Sofia, decâtă cum ară pute 
ajunge acolo Rușii.

Conduși de aceste precumpănirl, care 
la o aruncătură de ochi pe charta geo
grafică se impună de sine, socotimă în
semnătatea militară și strategică a junc- 
țiunei călei ferate prin Turnu-roșu totă 
așa de neoontestabilă, ca și avantagele 
industriale și comerciale ale acestei junc- 
țiunl de cale ferată cu Orientulă.

Corulti Metropolitanii din lașT.
Amă promisă, că vomă reveni asupra 

producțiuniloră escelentului coră biseri- 
cescă dela Iași.

O facemă acesta cu adevărată plă
cere, căci avemă să înregistrămă ună 
resultată splendidă ală muncii și ală ta
lentului în domeniulă musicei nostre bi
sericescl și poporale române.

Pusesem, precum se vede, vorba 
rădăcină într’adinsă între parentese, 
pentru a atrage celă puțină luarea 
aminte a distincțiunei dintre trunchiă 
și terminațiune la substantivele decli- 
națiunii II și o separasem de trunchiu 
printr’o virgulă, ca nu cumva cuvântulă 
parentitică sâ se ia dreptă o explica- 
țiune seu ună equivalentă ală vorbei 
precedente. D. Șăineanu însă ștergândă 
virgula dinaintea parantesei, intercaleză 
în loculă ei particula seu și înlăturândă 
parentesa, care-lă incomoda, scrie cu 
competența sa recunoscută: „criticulu 
pricepută dice trunchiu seu rădecină, 
ceea-ce dovedesce, că n’are idei nici de una 
nici de altaf și trimițându-mă ea să iau 
lecțiunl dela elevii săi de facultate, trece 
ca prin farmecă dela insulte la senti
mente mai umane și sârmanulă compă- 
timitoră îmi plânge de milă!! D. Șăi
neanu ar tace bine să nu se mai pri- 
pescă cu destăinuirile artei sale pseuda- 
pografice și să aștepte pănă la tomnă: 
atunci ocupândă o catedră de Istoria 
Româniloră și afiându-se în mijloculă 
unui noiană de documente, va avea îna
intea sa ună câmpă vastă, deschisă pen
tru asemenea operațiuni pe câtă de mi- 
gălose pe atâtă de ingeniose, prin care 
de bună semă va ajunge la descoperiri 
nouă istorice surprindătore.

(Va urma). N. Barbu.
i

care să fiă la înălțimea cerințeloră 
musicale. Pe lângă o șcălă forte 
corulă d-lui Musicescu se mai dis- 
și prin predarea corectă artistică,

ce
pe

s’a

Domnului Gavriilă Musicescu, sim
paticului dirigentă ală corului Metropo
litană din Iași, este a se mulțumi cu 
deosebire acestă resultată. Cu-o rară 
dibăciă, cu adânci cunoscințe musicale 
și cu multă stăruință, pațiență și diligință 
i-a suocesă d-lui Musicescu a-șl orea ună 
coră, 
artei 
bună, 
tinge 
prin esactitate și precisiune rară în ese- 
cutare, prin putere, vioiciune și dulceță 
în nuanțarea vociloră, dela notele cele 
mai adânci și forte pănă la pianisimulă 
celă mai înaltă și gingașă.

Ceea ce dă acestui coră ună deo
sebită farmecă, suntă vocile încântătdre 
de copii, ce d-lă Musicescu a sciută să 
le cultive și să le utiliseze cu rară pri
cepere și cu multă succesă. Der mai pre 
susă de tote este farmeculă, care nu se 
pite descrie și care isvoresce din spi- 
rițulă adevărată românescă, în care suntă 
esecutate și predate cu deosebire cân
tecele poporale române, cari formeză 
fără îndoială partea cea mai strălucită 
a prestațiuniloră corului d-lui Musi
cescu.

Pe lângă esecutare, atârnă aici forte 
multă dela armonisarea diferiteloră bu
căți poporale, drăgălașe, grațiăse și în- 
cântătore. Și în privința acesta amă ob
servată cu bucuriă, că d-lă Musicescu 
s’a desbrăcată de orl-ce nisuință de a 
voi să apară în haina clasicității străine 
și se mulțumesce a îmbrăca simplulă, der 
frumosulă și grațiosulă costumă ală cân
teceloră poporale române, care devine 
clasică tocmai prin originalitatea sa, și 
păstrândă ritmulă gingașă românescă, 
îlă legă într’o armoniă de voci, care prin 
dulceța si puterea ei iresistibilă însufle- 
țesce nu numai pe Românulă celă 
sâmte împreună cu cântăreții, ci și 
străină.

Corulă d-lui Musicescu, precum
presentată aici, este compusă în totală 
de 34 persăne, între cari 20 bărbați și 
14 copii de diferită etate, dela 8—14 
ani. Vocile se împartă astfelă : 8 sopra- 
niștl, 7 altiștl, 8 tenori și 10 bașl-ba- 
ritonl.

Precum scimă, d-lă Musicescu a dată 
aici cu corulă său două concerte în sala 
otelului Nr. 1, cu diferite programe. Noi 
vomă aminti din amândouă piesele cele 
mai remarcabile.

Corurile bisericescl: concertulă ală 
doilea „ Inoiesbe-te noule Ierusalime “ 
de Musicescu și „Angerulă a strigată11 
au făcută o adâncă impresiune asupra 
auditoriloră și au justificată tote aș
teptările nostre, precum și bunulă re
nume alu acestui coră bisericescă, care, 
cântândă alături în biserica Metropoliei 
din Iași cu vestitulă coră rusescă ală 
lui Slaviansky, a eșită învingătoră.

Intre piesele clasice, notămă aria 
din opera Alcina „Verdi Pratiu de Haen- 
del, apoi „Aria di Chiesa“ (Preghiera; 
de Stradella, și „Adio11 romanță de Schu
bert, tote trele întocmite pentru coră de 
d. Musicescu. Prin efectulă estraordinară 
cu care a cântată aceste trei piese, der 

! mai alesă în cea mai dificilă „Aria di 
Chiesa“, corulă d-lui Musicescu a dove
dită, că a pătrunsă pe deplină și musica 
clasică și scie să trecă cu ușurință și 
peste cele mai mari dificultăți ale pre
dării artistice, er în romanța „Adio11 de 
Schubert d-lă Musicescu nl-a presentată 
celă mai perfectă ansamblu.

In tote aceste piese, der mai alesă 
în aria „Verdi Prati" de Haenuel s’au 
distinsă și frumosele voci de basă, între 
cari trebue să amintimu admirabilulă basă 
ală d-lui Mihăilescu, care prin puterea 
și claritatea sa ne-a surprinsă pe toți. 
Cu laudă trebue să amintimă și presta- 
țiunea baritoniștiloră, între cari se dis
tinge d-lă Petro viei, cu frumosulă său 
baritonă, ce l’amă 
alesă în solulu sâu
Verdi.

Dintre imnuri
mare efectă imnulă „Copii ai patriei iu
bite11, musica de Musicescu.

pututil cunosce mai 
din opera „Atilla11 de

a produsă cela mai

Rămâne acuma"să vorbimă de ese- 
cutarea cânteceloră naționale, care n’a. 
mai lăsată nimică de dorită și a formată 
astfelă partea cea mai strălucită a aces- 
toră frumose concerte. Mărturisimă, că 
aici alegerea este forte grea, nu scimă 
care dintre cele vre-o 12 buoăți cântate 
de coră, a fostă mai multă gustată de 
publică, căci aplausele nu mai încetau și 
aprdpe tote cântecele au trebuită să fiă 
repetate. Mai multă ca tote pare a fi elec- 
trisată pe auditori „Răsai lunău și „Ne
vasta care iubesce“, er cânteculă „Vedl 
tu steua?“ se pdte alătura cu mândriă 
lângă romanța lui Schubert în ce privesce 
esactitatea și nuanțarea fină în predare.

In ambele seri amă rămasă pe de
plină satisfăcuțl și mulțămițl de adevă
rata plăcere artistică, ce ni-a proourat’o 
corulă d-lui Musicescu însuflețîndu-ne 
tot-odată cu cântecele naționale.

Corulă d-lui Musicescu a mai cân
tată Duminecă dimineța în biserica Sf. 
Nicolae, er sera în biserica dela Zârnescî, 
unde a dată și ună concertă, despre 
care vomă mai vorbi.

Incheiândă, mulțumimu din inimă 
d-lui Musicescu, că ni-a dată ocasiune 
a audi corulă său escelentă și-i dorimă, 
să întimpine din partea societății ro
mâne celă mai mare sprijină, ce’lă me
rită pe deplină și de care are lipsă spre 
a pute înainta cu curagiu și cu stăruință 
totă mai mare pe cărarea cea frumosă și 
lăudabilă, pe care a apucată.

DIVERSE.
Poporațiunea Bucuresciloră și a Plo- 

esciloru. După statistica din 26 Decem- 
vre anulă 1889, are Bucurescii 194,433 
locuitori (1878: 177,646); între aceștia 
suntă 127,448 Români (74 procente), 
17,044 Jidani (9 procente), 11,222
Unguri (6 procente), 10,442 Nemți 
(52/a procente), apoi 1711 Greci, 1047 
Bulgari, 677 Italieni, 666 FrancesI, 478 
Ruși, 450PrusienI (probabil că sub acestă 
nume se înțelegă toți Nemții din Ger
mania), 308 Sârbi, 299 Turci, 247 Elve
țieni, 145 Belgieni, 112 Englezi și 3543 
aparțină altoră naționalități. Cu totă nu- 
mârulă loră celă mică, Englezii și Fran- 
cesii, și întru câtva și Italienii, stau mai 
bine, fiindcă mare parte din ei suntă ca
pitaliști seu represintă case mari de co- 
merciu, pe când Nemții, între cari mulți 
supuși Austriei, suntă aprope numai co- 
mercianțl mici, er Ungurii suntă numai 
lucrători simpli, dilerl și servitori.

Editară și redactară responsabilă;
Dr. Aurel Mureșianu.

Ploîștii are: Capi de familiă 7,465, 
17,684 majori de ambe seose, 16,790 
minori de ambe secse, la olaltă 34,474. 
După naționalitate: 31,182 Români, 3,292 
străini, totală 34,474. Prin urmare, după 
acestă, recensemântă numărulă sufleteloră 
din Ploeștl se ridică la 34,474.

Careulâ 9a tosa de Vises 
din 28 Iuliu st. n. 1890.

Ronț» de aurii 4u/n...........................
Ranta de hârtii 5%...........................
Imprumutulâ ciilorâ ferate ungara - 

aurii................................................
dto argintii...........................

Amortisarea datoriei căiloril ferate da 
ostil ungare (1-ma emisiune) - - 

Amort.isarea datoriei căiloril ferata de 
ostil u.tgare (2-a emisiune) - 

Amortisarea datoriei căiloril tarata jd» 
ostii ungare (3-a emisiune) - - 

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

unguresch ................................
fmprumutulil cu premiulU ungurescă 
Leșurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - -
Renta de hârtiă austriacă - - - - 
Renta de argintă austriacă - - - - 
Renta de aură austriacă.....................
Losurl din 1860 ................................
Acțiunile bănceiaustro-ungare - -
Acțiunile băncei de credită ungar. * 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Graibenl împărătesei................................
Htpoleon-d’orI.....................................
Mărci 100 împ. germane .... 
Londra 10 Livres sterlings « - - -

101.80
99.90

115.75
97.80

112.25
89.30

104.25

139.8J

117.80
88.45
89.60

109.10 
142.—
983.—
330.50
303.—

5.49
9.22

57.50
116.10

■-----------— * *
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Vursulâ pieței lprațavA
din 29 luliu at. n. UDO.

Bancnota romSnesci (lump. 9.19 V6nd 9.22
Argintă românescâ • n 9.15 „ 918
Nnpoleon-d’orl - - - r 9.20 „ 9.22
Lire turcescl - - ■ n 10.45 „ 10.50
Imperiali • - - - 9.43 „ 9.48
GalbinI n 5-45 „ 5.50
Scris, fonc. „Albina “D’/t, n 101- n —.—

„ n „ n 99.50 ., —
Ruble rusesc! - - • n 135. - „ 136.—
Mărci germane - - •“ t»
Discontulfi 6- 8% pe ană.

W Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
â 5 cr. se potu cumpăra în 
tutungeria I. Groșs, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Trenuliî
Trenuliî
Trenulă

ABONAMENTE

50 cr.

repede prin

Brasso varmegye fOispănjătol.
Sz. 223—1890.

Pălyăzat.
A kormănyzatomra, bizott Brasso 

varmegye felvideki es alvideki jârâsâban 
lemondâs kovetkezteben megiiriilt 400— 
400 frt. evi fizetes es 150—150 frt. utazâsi 
âtalânnyal egybekotott jârâsi orvosi 41- 
lâsokra az 1886. evi XXI t. cz. 80 §-a 
alapjân ezennel pâlyâzatot nyitdk.

Felhivatnak ennelfogva mindazok, 
kik ezen âllâsok valamelyiket elnyerni 
ohajtjâk, hogy az 1883. evi I. «t. cz. 9 
§-ăban megirt minositettseguket igazolo 
okmănyokkal eliâtott keresuket hozzâm 
folyo evi Augustus 25 eig adjâk be. — 
Ezen hatâridon tul beârkezo folyamod- 
vâuyok tekinteten kiviil maradnak.

Brasso, 1890 evi julius ho 1-en.
Maurer Mihâly

GAZETA TRANSILVANIEI"
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
ană

389,2—2

ea si Dlecarea trenuriloru în 
I. Plecarea trenuriloru 

I. Dela Brașovu la Pesta 
de persone: 10 ore 32 minute sera,
accelerată; 2 ore 43 minute după amecjl. 
omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci: 

de persone : 5 ore 30 minute dimineța. 
accelerată: 2 bre 33 minute după amedi.

Trenuliî
• Trenuliî

Trena de mărfuri cu vagone de persone: 12 ore 23 min. după amecjl.
II. Sosirea trenuriloru:

I. Dela Pesta la Brașovu:

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

2. Dela Bucureci la Brașovu:

accelerată : 2 ore 13 minute după amedi. 
de persone: 10 ore 17 minute sera.
de mărfuri cu vagdne de persone: 4 ore 20 min. după amedi.

Trenul u
Trenuliî
Trenulă

Trenulă 
Trenulă 
Trenulă

f

Abonamente la numerele cu data

d din 1 Iunie 1890
Cop^a-mleă—S ibiiu

Tr.

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unti

Pentru România și străinătate
trei luni.................................................
șese luni............................................
unu ană.................................................

3
6

12

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria

anu. . .
șese luni. 
trei luni .

Pentru România și străinătate: 
anii........................................................ 8
șese luni.............................................. 4
trei luni.................................. .2

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facil mai ușorii și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

franci, 
franci, 
franci.

binevoiescă 
a scrie adresa lămuriți! și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei

Mersulu trenuriloru
pe littiele orientale ale căii ferate de stătu r

I

Budapesta—SPredeafiw JPredealâ—Budapesta
Trend 
accele

rată.
Trenă Tren de 
accele

rată per- 
■6ne

Tron de 
per- 
săne

Trenă 
accele
rată

Viona
Budapesta
Szolnok
P, Ladâny

Oradea-mare

Mezd-Telogd
R6v 
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
N&dSșel

3.25|
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.—
4.05
6.46 

Toi
7.11
7.41
8.16

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uidra 
Vințuliî 
Aiud

de sush

Teinșu I
1

Crăciunelu
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sigliișdra
Hașfaleu 
Homorodu
Augustiniî 
Apața 
Feldidra

Brașovd

Timișii
Predeal»

Bucuresci

4.26
4.58

5.49
6.02
6.12
6.27
7.31
7.55

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

9.05
9.35

10.50
7.35 

11.07
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

BucurescI
g țQ Predeal*

Trenă Tzonu 
de 

pers.

r

accele
rată.

I

Tren de 
per- 
«dno

--------------------- ------------------- .-------

B.»ff’esta»Aradii-TeIu^Teluș-Aradu-]i®;-fiI>esta
Trenă 
accele
rată.

Trenti 
de 

pera.

Trenă 
de 

pers.
Trenă 

aocele- 
rată.

Trenâ 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
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

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

11 35

9.28
11.58

1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.51
5.32
5.49
6,11

Timișil

Brașovtl

Feldidra
Apața
Augustină
Homorodă
Hașfalfiu
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașh

Copșa mică
6.z8||

Micăsasa
Blașiu
Crăciun elă

6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39
6.03
7.51
8.36
9.10'
9.44

10.31

Teiușu

Aiudă 
VințuJă
Uidra
Cucerdea 
Ghirișfl 
Apahida

lI
de sus ti

Clușiu J 
I

Nădășelti
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia 
Bratca
Rev
Mezd-Telegd
Oradea-mare j

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

I

B»j liapexta
%

Viena

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

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1.36
2.01
2.08
3.31
5 11
7.15
8.40
1.40

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.—

4.10
4.50
5.50

6.11

6.43
7.12

4.45!
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11,5J
12.27

Viena
Budapesta
Szolnok

1.36
1.59
2.32 

>2.59 
■3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36 •
5.06
5.24
5.45;
5.51

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25
7/zO

Arad ii I 
i

Glogovață
Gyorok
Paulișă 
Radna-Lipovn 
Conop
Berzava 
Soborșinu 
Zamă
Gurasad^ 
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
ȘibotU
Vințulu de josu
Alba-Iulia
Teinșd

6.08
6.42
7.52
8.10
8.30
8.5C
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
8.15 

1CU0
6.05

I
Muri^ft-&udoșit-Blstrița j| Bistrița-Mur^șft-Iiudoștt

Murășă-Ludoșă 
Țagu-Budatele că 
Bistrița

|T. omh.y
4. —| Bistrița 

Țagh-Budatelocă 
g 59 Murâștî-Ludoșii
6.4b

8.—
2.-
4.20
8.10

h2.20 
= 2.34 
s3.05 
>3.23 
”3.39

10.50 3.25l|Teiușfi 12.59
8.15 9.40 Alba-Iulia 1.39

11.18 1.02 VințuJii de josh 1.56
3.50 5.27 Șibotă 2.23
4.10 5.50 Orăștia 2.49
4.22 6.02 Simeria (Piski) 3.37
4.46 6.23 Deva 3.53
4.58 6.34 Branicica 4.18
5.16 6 52 Hia 4.43
5.38 7.17 Gurasada 4.53
5.53 7.33 Zanui 5.21
6.16 8.20 Soborșinti 5.56
6.58 8.4^ Bărzava 6.46
7.22 9.16 Conopă — 7.02
7.38 9 32 Radna-Lipova 5.49 7.36
7.54 9.51 Paulișu ^06 7.50
8.14 10.18 Gyorok =■6.24 8.03
8.43 10.44 Glogovaț |6.53 8.26
9.12 11.14 = 7.06 8.38
9.34 11.39* 1 7.45 9.05
9.56 12.051 Szoluok 11.51 2.25

10.17 12.26 Budapesta 1.55 5.50
10.44 12.58 Viena 7.20 L.4O

4.51
5.27
5.44
6.061
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

Simeria (Piski)-I*etr«>șeM«! K’etrwf eni-®iimeria(Piski)

Simeria
Streiu 
Hațegtt 
Pui 
CnvAdia
Banița
Petroșeni

Petroșeni
Banița 
Crivadia
Pui
Hațegă 
Streiu
Simeria

T. d.îP. T, omn. T. omn.
7.17 11.28 3.50<
7.54 12.12 4.321
8.45 1.08 5.20
9.39 2.03 6.1510.37 2.51 7.03

11.26 3.30 7.43
12.- 4.02 8.15

Ara d ■&—Timișdr a

Aradh
AradulU nou 
Nemeth-Sâgh 
Vin ga 
Orczifalva 
Merczifalva 
Timișdra

T. omn-
1.16
4.50
7 21

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
0.24 

"6ÎM
6.43
7.28
8.-

Timișora—Aradii

Turda-&hirișu

T. omn. T. omn. 1- omn. T. omn.
6.18 4.18 Tiinișdra 6.30 1.10
6.40 4.40 Merczifaiva 7.23 1.59
7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
7.33 0.33 Vinga 8.16 2.46
7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37 3.03
8.14 6.06 Aradulii nou 9.09 3.41
9.04 6.50 Aradă 9.25 3.55

' ©Iiirlșu—Turda

Shirișt) 
Turda

7.40 10.50 3.56 9.30 Turda 6.05 9.40 2.40 b.20
8.- 11.10 4,10 9.50 shirișj

SigMșara—Odorheiu

Sighișora 
OdorheiuNota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

Tipogra.tia A. MUl.iEf>IANU Br&șov.

6.26 10.- 3.- 8.40

Odorheiu—Sighișora j

—111.25' Odorheiu
7.491 1.50|3igliiș6râ

Copșa-mică 
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna 
Sibiiu

•. <lo p.
4.05
4.35
5.16
5.47

T. <1- p.

10.47
11.17
11.58
12 29

Tr. oinu

7.10
7.43
8.27
8.59

6.10 12.52 9.23

Sibiiw-GDepșa-Mfticâi

Sibiiu
Ocna
Ldmneșă
Șeica mare 
Copșa-iuică

Tr. onni.

7.35
8.02
8.30
9.05
9.34

Tr. de p.

4.34
4.58
5.25
5.55

Tr. do p.

9.50
10.14
10.40
11.10
LI.356.20

Cucerdea -
Meg’SBisîeilfH s&sesess

Tr. de 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
lernută 4.33 9.57 4.54
Sânpaulft 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

1 5.30 10.54 5.35Oșorheiu ' 5.50 4.58
Reghifiul-săs. 7.25 7.-

S&egÎMmiliji săseseft-

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

Reghinul-săs. 8.25 8.™
Oșorheiu 10.— 9.49

1 7.24 5 54 10.20
Mirașton 7.44 5.14 10.39
Sânpaulă 8.07 6.37 11.02
Iernutu 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoșil 9.35 7.41 12.06
C'heța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

Simeria (Piski)-EJ kb

l’r. omn.

Simeria (Piski) 4.—
Cerna 4.21
Uniedăra 4.50

ttJjttled.-®îmeWa (Pisk).

Uniedăra 
v^erna 
Simeria

9.25
9.51

10.10


