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Brasovd, 18 Iulie st. v.• '
Este tristă der adevărată, că 

noua direcțiune a maghiarismului 
violentă cu ajutorulu Maghiaro- 
niloră de totă soiulu s’a încuibată 
fârte tare între Slovacii din Un
garia de mecjă-nâpte, lucrându 
din răsputeri pentru maghiarisarea 
loră.

Naționaliștii slovaci, deși pu
țini la numără, se luptă bărbă- 
tesce în contra acestui curentă, 
der întâmpină mari greutăți, pen- 
tru-că poporulă slovacă nu este 
încă destulă de consciu de drep
turile sale, er cărturarii lui în cea 
mai mare parte trecură în tabăra 
străină.

Situațiunea acesta politică a 
Slovaciloră, în urma căreia cei 
dela putere se simtă încuragiați 
de a procede totă mai violentă și 
față cu celelalte naționalități ne
maghiare din Ungaria și Transil
vania, o descrie ună naționalistă 
Slovacă într’o corespondență dela 
Turoță S. Marton, publicată în 
„Parlamentar'1 din Viena dela 30 
Iulie a. c., astfelă:

„In camera dietei ungare po- 
porulă nostru nu e representatu 
prin bmeni de încredere de ai 
sei. Suntă, nu-i vorbă, deputațl 
din Ungaria de nordă, der nici 
unu deputată de-ai poporului 
nostru, nici ună representantă ală 
poporului în cameră. Cum se ’n- 
templă, că poporulu nostru n’are 
nici ună representantă în cameră? 
De vină pentru acesta suntă ale
gerile. La noi se facă alegerile 
peste totu în modă originală.“

„Deși în Ungaria domnesce în 
puterea legii constituțiunea de 
sute de ani, cu tote astea popo
rul ă nostru cunbsce multă mai 
puțină vieța constituțională decâtă 
în alte țări, unde constituțiunea 
pbte că nu dureză de ațâți ani 
ca la noi de sute de ani. Pănă 
la anulu 1848 esistau în Ungaria 
patru classe, cari se împărtășiau

de constituțiune, și anume preo- 
țimea înaltă, nobilimea înaltă ori 
magnații, nobilimea inferioră (ne
meșii ori gentry) și orașele libere 
regesci, care dispuneu în dietă de 
doue voturi. Toți ceilalți formau 
o massă, care nu putea ave pre- 
tențiune la vieța constituțională. 
E ușoră deci de esplicată, că po- 
porațiunea nenobilă în cursulu sufe- 
rințeloră de sute de ani nu ’și-a 
putută face o noțiune adevărată 
despre viața constituțională și nici 

i n’a fostă în stare a dobândi unele 
j drepturi."

„Anulă 1848 împărtăși și acestă 
i parte a poporațiunei de câteva 
i drepturi, der acelea nu intrară în 
activitate din causa revoluțiunei 

‘ maghiare, ce isbucnise, și din causa 
: dictaturei lui Bach, ce din acestă 
motivă devenise necesară. In anulu 
1861, la începutulu vieții constitu
ționale, pre puțină a fostă făcută 
poporulu atentă la drepturile sale 
și din anulă 1867 orl-ce instruire 
a poporului asupra drepturiloră 
sale e persecutată.11

„Prin acâsta se esplică ușoru, 
că poporulă nici nu-șl cunbsce 
drepturile sale, cu atâtu mai pu
țină scie a se bucura de avanta- 
gele loră. La alegeri decide no
bilimea înaltă, apoi gentry și așa 
numita inteligență. Cu deosebire 
gentry jâcă mare rolă ; în Ungaria 
suntu sate întregi locuite de no
bili, și și celu mai teracu no
bilă se ține a fi Maghiară, chiar 
de n’ar pricepe nici o unică vorbă 
maghiară. Când Bach în anulu 
1852 a ordonată se se facă o con- 
scriere generală a poporațiunei, 
ceru și ună nobilii săracă se fiă 
înscrisă ca Maghiară. „Der d-ta 
nu scii limba maghiară", îi 4^se 
funcționarulă, care lăcea conscri- 
erea. „Der sunt nobilă11, răspunse 
acela. Inteligența erăși, fiindă cres
cută în șcăle curată maghiare, de 
asemenea e înclinată aprope cu 
totulă la maghiarismă.11

„In fine e de observată, că chiar 
lealitatea cea mai promptă este 
privită ca trădare față cu Ungaria, 
când e vorba de a alege ună pa
triotă slovacă, și alegerile fbrte 
rară se decidă prin votare, ci de 
regulă prin strigăte, cu care oca- 
siune nu alegătorii, ci o mulțime 
adunată din tbte unghiurile decide 
resultatulă alegerei prin strigăte 
îngrozit6re.“

„Acesta e motivulă, pentru 
care poporulă nostru stă cu to
tulă pasivă față cu vieța consti
tuțională, din causa nenumerate- 
loră desamăgirl."

„De altmintrelea se maghiari- 
seză fără ’ntrerupere. Adminis
trația și juștiția este numai ma
ghiară, în șcdle se propună tbte 
numai în limba maghiară. In limba 
maternă i-se vorbesce poporului numai 
atunci, când e vorba de încassarea dă- 
riloru. Intrega representare a po
porului nostru se concentreză în 
bravulă cțiară de aci „Narodnie 
Noviny."

Ondre naționaliștiloru slovaci, 
că cu tbte greutățile acestea nu’și 
perdă curagiulă, ci luptă, în frunte 
cu organulă loră, cu energică stă
ruință în contra uneltiriloră de 
maghiarisare, convinși fiindă că, 
în mânia tuturoru acestoră unel
tiri, poporulă slovacă va rămâne 
credinciosă limbei și naționalității 
sale.

XJ-L.1B<T uâuJb ’-A—
Armata germană și francesă.

Din trei state principale se scrie 
despre puterea armatelorh lorh. Ț)iarulă 
germanh „Reichsanzeiger" publică noua 
lege militară din 15 Iuliu privitore la 
efectivulh de pace ală armatei germane. 
După § 1 efectivulh de pace pentru tim- 
pulă dela 1 Octomvre 1890 și pănă la 
31 Martie 1894 este stabilită la 485,983 
omeni. Voluntarii pe unh ană nu suntă 
socotiți în acestă efectivă de pace. După 
§ 2 se va forma armata dela 1 Octomvre i 

i

1890, infanteria în 538 batalione, cava
leria în 465 escadrone, artileria de câmpă 
în 434 baterii, artileria pedestră în 31 
de batalione, pionerii în 20 batalidne, 
trupele de trenă în 21 batalione. — Ra- 
portulh despre bugetulă de răsboiu fran
cesă s’a împărțită în 23 n. c. în camera 
deputațiloră. Efectivulă pe 1891 va în
trece cu 6000 âmenl pe celă din 1890, 
așaderă va fi de 26,034 oficerl și 520 348 
omeni cu 142,870 cai, prin urmare voră 
fi cheltuell în plus de 4 milion e și ju
mătate franci. Creditulă pentru manevre 
va fi urcată cu 1 milionă și jumătate, 
totă asemenea și celă pentru conche- 
marea reserviștiloră, aplicarea legei celei 
nouă asupra oficeriloră cere suma de 
3.800,000 franci cheltuell în plus, pe 
când unificarea soldei oficeriloră cere mai 
multă cu 1,325,000.— In 23 n. c. s’a

1 mobilisată flota englese pentru mane- 
| vrele din anulă acesta ale marinei. Peste 
50 de corăbii în reservă voră trece în 
serviciulh activă: 12 corăbii cuirasate, 
15 încrucișătore, și 24 torpilori. Eohipa- 
giulă acestoră corăbii constă din 8473 
oficerl și soldați. Cu graba recerută va 
naviga fiă-care oorabiă la stațiunea de-

' semnată ei, er după esercițiile tactice, 
în decursă de o săptămână, voră începe 
ostilitățile.

Revolta Armeniloru ortodocși în Cons- 
tantinopolu.

ScirI sosite din Constantinopolă a- 
nunță, că între Armenii ortodocși din 
Constantinopolă s’au ivită mari turbu- 
rărl. La 27 Iulie n., pe când se săvîrșia 

: serviciulh dumnedeesch JArmenii au pro
vocată turburările. Patriarchulă abia a 
putută scăpa din biserică pe o ușă tăi
nuită. Mulțimea a pușcată după elh, și 
ajungendă la loouința lui i-au spartă fe- 
restrile și au trasă asupră-i cu [revol
vere. Poliția a fostă nevoită să pășâscă 
la mijlocă. In urma acesta s’a întâmplată 
o luptă sângerosă. Cineva dintre turbu
rători a trasă ună glonță într’ună ofi- 
țeră de gendarml, oare a cădută mortă. 
Gendarmii dreptă răsbunare au stră
punsă cu bajonetelepe ună omă bănuită. 
Intre Armeni și gendarml s’a născută 
apoi o luptă în care mulțl au fostă

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS.« are două numere: singularh și pluralh. 
Elh are trei moduri personale: indicativul, 
subjonctivulii și imperativul ti, și patru ne
personale: infinitivulh, geruncjiulti, supi- 
nulh și participnilu.

Așa deră la începutulă cărții parti- 
cipiulă ocupă ună loch separată ca parte 
independentă a vorbirii, er pe la finele 
ei îșl perde acestă calitate, nu se șcie 
prin ce împrejurare, și devine numai ună 
modă ală verbului.

Nu-i acesta o confusiune ? In fața 
acestei antinomii rogă pe d. Șăineanu 
ca altă dată, îuainte d’a începe vr’o dis- 
cuțiune, sâ se înțelegă mai ânteiu cu sine 
însuși.

5.) Lipsa de claritate și de precisi- 
une în enunțarea reguleloră este mani
festă mai pe fiă-care pagină a nouâi 
gramatice latine. Căutându a ilustra acest 
faptă printr’o seriă de exemple, ’mi-am 
atrasă asupră-ml grave acusațiunl de na
ivitate, lipsă de bună simță, rea credință 
și chiar de falsificare. Ce e dreptu, omulă 
cu bună simță înțelege adese-orl luorulh, 
chiar când este exprimată într’o formă 
confusă, der autorulă uită, că gramatica 
sa nu este destinată pentru omeni cu
noscători, ci pentru frageda etate copi- 
lărescă, care în genere posede mai pu
țină bună simță și mai multă naivitate 
de câtă d-sa. Așa bună-6ră, când școla- 
rulu va ceti regula: „Declintțiunea I

are la nominativă a și la genitivă neu, fără 
sâ i-se spună apriată, unde are ae, elh 
va forma dela massa genitivulă maessae, 
după analogia românescului masă, mese.

De asemenea învățândă definițiunea 
positivului: „Positivulh este adjectivulă 
însuși", va primi o noțiune vagă și uu’lă 
va putea distinge de celelalte două grade. 
Totă din punctă de vedere ală clarității 
ȘÎ precisi unii am condamnată regulile 
despre pater, imber, gratia, tribus, precum 
Și cele relative la genulă substativeloră 
declinării a III, despre care autorulă 
dice la pag. 14: „masculine suntu cu
vintele terminate în or, os și er, femenine 
cele terminate în o, as, es, is, x, și us 
(ou gen, utis seu udis), neutre cele în 
e, l, n, ar, și us (cu gen. în oris, Sris, și 
tir is.)

Am reprodusă esactu aceste cuvinte, 
pentru ca sâ judece cetitorii mei pur
tarea d-lui Șăineanu, care mă acusă de 
falsificatoră, pentru că îndrăsnisem a 
afirma, că la formularea reguleloră ge
nului pe de-o parte s’au omisă dintre 
masculine imparisilabile în es, pe de alta 
s’au numărată fără distincțiune între te- 
menine substantivele, ală căroră nomi
nativă singulară se termină în o, pe 
când dintre cele neutre se negligă no
minativele în a, c, t. Și autorulă spune, 
că a mai descoperită falsuri de felulă 
aoesta, dâr de^milă nu vrea să le spună,

ca să nu mă sdrobescă de totă sub po
vara argumentațiunei sale.

Din aceste câte-va considerațiunl 
orl-ce cunoscătoră se p6te convinge, că 
regulele formulate de d. Șăineanu suntă 
confuse și lipsite de precisiunea cerută 
unei cărți menite a se pune în mâna 
școlariloră. Pentru ca copii să se de
prindă de timpuriu cu exactitatea și cla
ritatea, regulele trebuescă formulate în
tr’o carte scolastică așa, înoâtă oonți- 
nândă în ele totă ce e necesară și es- 
clucjendă totă ce e de prisosă, să nu 
lase în spiritulă școlarilorh nici o nedu
merire.

6) Să trecemă aoum la unele puncte, 
care suntă de natură a arunca cea mai 
ÎDtinsă lumină fiă asupra gradului de 
cultură filologică a d-lui Șăineanu, fiă 
asupra caracterului d-sale morală în ma- 
teriă de sciință.

Susținem în critica mea și susțină 
și acuma, că „semnificațiunea cuvin- 
teloră nu e nimerită totdâuna. Astfelă 
laetor (pag. 80 și 115) nu însemnâză în- 
veselescă, nici ubique (pag. 24, 37, 138) 
pretutindeni, nici plerumque forte adesea, 
nici quoque decâtă rareori chiar, nici 
pugno și dimico luptă, nici appropin, 
guo apr opiu, nici super coenam după cină- 
nicl ubi îndată, nici preposițiunile nu se 
potă traduce cu adverbe, ca cis dincdce, 
ultra dincolo, infra josă, extra afară, niol

(2)

Gramatica Latină
de

Domnulu Lazar A Șăineanu.3
4.) Numărasem în rendulh trecută 

între confusiunl și punerea participiului 
între părțile vorbirii alăturea de verbă. 
Autorulă gramaticei, pentru a apăra acestă 
enumerare, oiteză ună pasagiu din Breal 
însoțită de ună normană do grațiosități 
culese din dicționarulu personală ală 
d-sale. Din acestă pasagiu — decă e 
bine reprodusă — resultă, că și partioi- 
piulă este o parte a vorbirii pe lângă 
verbă. Neavendă la îndemână gramatica 
lui Breal și neputândă prin urmare con
trola sinceritatea reproducerii, nici ceea- 
ce înțelege Breal prin participiu, trebue 
să credemă pe d-nu Șăineanu pe cuvântă. 
Der cu tote ace tea, acea citațiune nu 
schimbă de loch cestiunea; motivulă, 
pentru care am taxată de confusiune enu
merarea participiului între părțile vor
birii, nu rămâne mai puțină puternică. 
Intr’adevărh d-nu Șăineanu, tratândh des
pre părțile de cuvetă, asemnează fiă-că- 
reia din ele câte ună capitolă specială ; 
numai participiului nu-i face acestă ondre. 
Ba ceea ce e mai multă, la pag. 51 vor- 
bindh despre verbă d*ce: „Verbulă latină
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greu răniți. In districtul»! Kum s’a pro
clamată starea de asediu.
Afacerea episcopiloră bulgari în Macedonia.

0 telegramă dinj Constantinopolă 
spune, că nu e adevărată, cumcă Rusia 
a intervenită prin o notă în afacerea 
episcopiloră bulgari din Macedonia, der 
primula dragomnaă dela ambasada Ru
siei a comunicată marelui viziră o notă 
a d-lui de Giers, ministru de esterne ală 
Rusiei, trimesă ambasadei, prin care dice, 
că beratele acordate episcopiloră bul
gari, trebuindă să servescă la întărirea 
unui guvernă nerecunoscută, Rusia se 
simte ofensată și crede, că e datoria ei 
să se opună. La rendu-i patriarchulă ecu
menică a cerută Sultanului o audiență, 
care i-a fostă refusată. A depusă însă 
la paiață ună memoriu, în care îșl re- 
înoiesce obiecțiunile sale superiâre și 
cere, ca celă puțină episcopii bulgari să 
fiă considerați ca schismatici și ca cle- 
rulă bulgară din Macedonia să porte 
ună semnă deosebită.

Luptele din America.

Din Buenos-Ayres sosescă mulțime 
de soiri despre luptele insurgențiloră cu 
oștirile guvernului. Sub conducerea ge- 
neraliloră Campos și Arredontiv rescu- 
lații au ocupată tote casarmele din La- 
valle și tdte magazinele de arme. Cinci 
bataliâne de milițiă regulată au trecută 
pe partea răsculațiloru, precum și două 
batalione din garda civilă și ună des- 
părțămentă de aprodl. Guvernulă are 
la disposițiă încă mai multă de șepte 
batalione de ostași. La 27 Iulie n. a 
fostă ună mare atacă între inimici, în 
care s’au pustiită multe edificii. Popo- 
rațiunea părtinesce forte multă pe in
surgenți, ba după unele soiri jumătate 
din milițiă a trecută în tabăra contrară.

La 28 Iulie n. s’a întâmplată o 
ciocnire sângerosă pe strade, în care ce
tele guvernului au fostă respinse cu mari 
perderl. Flotila încă a trecută pe par
tea insurgențiloră și a bombardată ca
sarmele în cari staționau armatele gu
vernului. S’a născută apoi o luptă crân
cenă între dușmani și în ataculă, ce l’au 
avută la 28 Iulie n. lângă Chingo, oști
rile din Guatemala au perdută 600 de 
omeni, er perderile armatei din San-Sal- 
vador se urcă la 87 de omeni și doi o- 
ficerl.

Totă din Buenos-Ayres se scrie, că 
între cetele guvernului și insurgenți s’a 
întâmplată în aceeași di o luptă în care 
au cădută 1000 de morțl și răniți. In
surgenții învingători, ajutați și de flotilă, 
au bombardată palatulu și casarmele și 
apoi au încheiată ună armistițiu de 24 
6re. Bursele, băncile și prăvăliile suntă 
încă închise. E temere, că revoluția va 
lua dimensiuni.

SCIKILE V1LEL
Nouă societate montană in Zernesci. Sub 

firma „Orientului s’a constituită în Zâr- 
nesci o societate montană, cu scopă de 
a face scrutări pe teritoriale comitate- 
loră Făgărașă și Brașovă. Membrii înte- 
meiătorl ai acestei societăți suntă urmă
torii d-nl: Alesandru Dauciu, directoră 
și proprietară de mine în Buciumă-Oerbă; 
Simeonă T. Ianculescu, notară în Po
iana Mărului; Dr. Iancu Mețianu, mare 
proprietară în Zernesci; Iosifă Pușcariu, 
advocată și proprietară în Brașovă ; Ioană 
B. Comșa, neguțătoru în ZârnescI; Ior- 
dană I. Munteanu, asesoră la scaunulă 
orf. corn. în Brașovă ; Teodoră Vulsană, 
proprietară în ZârnescI; Simeonă Dami- 
ană, advocată și proprietară în Brașovă; 
Traiană Mețiană, Protopopă gr. or. în 
ZârnescI; Ștefană Necșea, pretoră cerc, 
în Brană; Valeriu Bologa, director de 
bancă în Brașovă; Ioană Bădilă, jude 
reg. în Sibiiu; Dr. Ioană Moga, fisică 
comit. în Sibiiu; George Dima, profe- 
soră în Sibiiu; Nicolae Petra-Petrescu, 
funcționară de bancă în Brașovă; Du
mitru I. Munteanu, espeditoră și propri
etară în Brașovă. Directoră ală acestei 
societăți este d-lă Al. Danciu. Capitalulă 
societății este împărțită în 128 părți, 
avândă a se plăti atâtă din partea ac- 
tualiloră membri ai Consorțiului, câtă și 
din partea succesoriloră lord câte o co- 
tisațiune lunară de 3 fl. pentru fiă-care 
parte. Aceste contribuirl au începută a se 
face din 1 Iunie n. c.

Felicitămă pe membrii noului con
sorțiu pentru acestă întreprindere și le 
dorimă succese!

* * *
Societatea pressei din Bucuresci. Sâm

bătă sera a fostă o nouă întrunire a 
diariștiloră în sala băiloru Eforiei, spune 
„România.u La ordinea dilei era alege
rea comitetului societății pressei. După 
o discuțiune, la care au luată parte mai 
mulțl confrați, s’a hotărită ca să fiă con
siderați ca membrii activi toți diariștii 
câți se găsiau față, precum și aceia, 
cari au aderată la totu ce se va face in 
scopulă constituirei societății. Intre acești 
din urmă suntă d-nii: A. Lauriană, I. 
G. Bibicescu, M. MinovicI, N. Filipescu, 
Gr. Ventura, Cazzavillană, Nicoleanu.

După aceea s’a procedată la votarea 
comitetului și au fostă aleși d-nii: G. Bi- 
bescu,' D. A. Lauriană, Fr. Dame, C. C. Ba- 
calbașa, Dimitrie Roco, Ion eseu-Gionă, 
Dionisie Mironă, C. Stefănescu. Pentru 
ală noulea membru a fostă balotagiu. Pro- 
cedându-se la a doua votare, a întrunită 
d. N. Ghițescu 15 voturi și d. N. Filipescu 
14. Adunarea a hotărîtă ca alegerea mem
brului ală nouălea să se facă în cea 
dintâiu adunare generală, ce se va ține 
în luna Augustă.

De-ale justiției. Ministrulă ung. de 
justițiă, la întrebarea făcută de ună tri- 
bunală din patriă, a dată o ordinațiune 
circulară de cuprinsulă, că în privința 
esecutării sentințeloră în cause civile 
între Ungaria și Germania nu mai esistă 
reciprocitate, și deci nici mobiliile debito
rului dinăuntru nu se mai estradau la 
massa de concursă deschisă de datorni- 
culă esternă în Germania.

** *
De-ale armatei române. „Timpulă“ 

scrie: D-lă generală Vlădescu, minis
trulă de răsboiu, pregătesce pentru se
siunea de tomnă a Corpuriloră legiuitore 
următorele importante proiecte de legi: 
Mai ântâiu ună proiectă de lege modi- 
ficatoră ală legei pentru recrutare res- 
trîngendă întru cât-va latitudinea ce se 
acordă pentru scutiri și dispense. Apoi 
o lege organisătore pentru flotila nostră. 
După acestă lege, flotila se va împărți 
în două divisiunl: o flotilă Danubiană 
și altă flotilă pentru apărarea costeloră 
țârei pe mare. In fine ună altă proiectă 
de lege privitoră la arsenalulă flotilei, 
care va trece sub directa conducere a 
ministerului de răsboiu. Se scie că pănă 
acum arsenalulă cade sub directa con
ducere a comandantului flotilei.

* * *
Din armată. E numită capelană mi- 

tară cl. 2-a în reservă: Pompiliu Predo- 
viciu, preotă gr. or. ală archidiecesei Ar
deiului. E atașată la comisiunea de ad
ministrare a batalionului 3 din reg. 39 
de infanteriă: locotenentulă comptabilă 
Mihailă Pușcașii.

* * *
Bogina României a treoută erl cu tre- 

nulă accelerată obicinuită pe la Brașovă, 
mergândă cătră Neuwied, însoțită de 
două dame de onore și de generală Gre- 
ceană.

*
Secerișulu în comit. Alba de joșii s’a 

terminată și e atâtă cantitativă câtă și 
calitativă mai bună decâtă mijlociu. 
Forte abundantă a fostă strânsulă fâ
nului .

* * *
Hirotonire. „Tel. Rom.“ spune, că în 

decursulă săptămânei trecute s’au hiro
tonită întru presbiterl: Vasiliu Stănescu 
alesă parochă în Grindă-Cristură (tract. 
Turdei); Gavrilă Goronă, în Muncelă (trac- 
tulă Deșului); Gavrilă Simedrea în ZdrapțI 
(tractulă Zarandă); Teodoră Simedrea în 
Prihodiste-TătărescI (tractulă Zarandă); 
Dumitru Munteanu în Finoiu (tractulă 
Clușului); Nicolau Solomonă în Porumba- 
culă sup. răsărit, (tractulă Avrigă); Va
siliu Crișanu, în Murășă-Decia (tractulă 
Turda) și Ioană Bană în Ermea- săsescă 
(tractulă Târnavei superidre.)

** *
Lucrători de câmpii ardeleni în mare

numără au fostă duși în România, pen
tru secerișă, care în anulă acesta e forte 
abundantă și deci e mare nevoiă de 
brațe.

* * *
Esposițiă de vite. In Clușiu se facă 

pregătiri pentru esposițiă de vite de pră- 
silă, ce se va deschide la finele lunei 
Augustă. Ministrulă de agricultură are 
de gândă să cumpere pentru stată câțiva 
din taurii și epele espuse.

* * *
Furtii din biserică. Din biserica din 

Mon s’au furată următorele obiecte: ună 
pocală de argintă cu inscripțiune cirilă 
și cu anulă 1791, o stea de argintă, o 
lingură de argintă, ună brâu cu copcii 
de argintă.

** Hc
Focii. In comuna Veștemă au arsă 

patru șuri pline și una golă, precum și 
mai multe șoprone; a perită în flăcări 
și ună taură ală comunei. In Cristiană 
au arsă două șuri.

** *
Omorii. Țăranulă Neculae Nicoră din 

Apoldulă mică și-a omorîtă nevasta, pro
babilă înt’ună accesă de nebuniă. — In 
păduricea orașului Pesta a fostă găsită 
omorttă ună lucrătoră. E bănuită d’a' fi 
săvârșită crima ună amică ală ucisului, 
care a și fostă arestată.

* * *
Postulă de medicii ala orașului 

Ocna-Sibiului cu magistrată regulată e 
de ocupată. Petițiile se adreseză pănă Ia 
20 Augustă n. primarului orașului.

* * *
Postii de magistru poștalii e de ocu

pată în Ilefalva, comit. Trei-scaune. Lefa 
anuală 180 fl., cheltuell de cancelariă40 
fi., de distribuire 15 fl. Petițiile se adre
seză la direcția poștală din Sibiiu.

* * *
Fabrică de mașini agricole vrea să 

înființeze în Clușiu ună fabricantă din 
Wurttemberg. Fabricantulă va înfățișa 
la esposițiunea din Augustă câteva 
mașini.

*❖ *
Petrecere de jocti. Măestrii cojocari 

din Lugoșiu, din incidentulă serbărei pa
tronului loră „Sft. Ilie“, voru arangia o 
petrecere de jocă Vineri în 1 Augustă 
(Sft. Uie) n. c. Inceputulă la 8 ore sera. 
Prețuia întrărei de familiă 1 fl. 20 cr., 
de persănă 50 cr. Venitulă curată e 
destinată pentru o flamură, ce se va 
procura pe sema bisericii gr. or. rom. 
din Lugoșiu. Ofertele se voră chita pe 
cale diaristică!

Corespondența „Gaz. Trans. “
Beiușu, 26 Iulie n. o.

In cerculă Beiușului în restimpă|de 
cinci luni s’au întâmplată cinci cașuri 
de sinucidere, și trei de ucidere; anume:

mentior itus sum, iri, nu însemneză men
ționezi, pomenescă“.

Pe lângă acescea aș mai pute adăoga 
și alte absurdități, întâlnite mai în urmă 
în lăudatulă dicționaru, ca signo străbătu, 
quisquis fiă-care (pag. 133), utor folo- 
sescă (pag. 133), confido încredă (pag. 
133), sorix-icis pe care d-lă Șăineanu îlă 
ia dreptă șorece, pe când în realitate e 
bufniță, servo-are servescă, unde d-sa în 
găsirea sensului a aplicată erășl ca și 
la mentior metoda sa particulară sema- 
siologică.

In fața observațiuniloră de mai susă, 
pe care le credeam suficiente a atrage 
atențiunea d-lui Șăineanu asupra gravi
tății unoră greșeli așa de bătătore la 
ochi, ilustrulă filologă, spre marea mea 
mirare, simțindu-se nedumerită alergă 
la dicționarulă lui Freund, unde citesce:

Undique (cit. ubîque) en quelque lieu 
que ce soit, partout; Plerumque, la plu- 
part du temps, le plus souvent; ubi, lors
que, aussitot que, des que; ultra adv. et 
prep., adv. au delă, par dela; prep, au 
dela deu și apoi esclamă:

„Se pote o ignoranță, care să se 
răsfețe cu mai multă semețiă și neru
șinare ?“

Ce trebue se judecămu despre ca- 
racterulă morală ală unui omu, care, 
după ce sote din discuțiune vorbele 
laetor, quoque, pugno, dimico, appropinquo,

super coenam. și celebrulă mentior, men
ționezi!, asupra semificațiunii cărora pare 
edificată, se servesce de asemenea ex- 
presiunl insolente ?

Der să examinămă puțințelu și ci- 
tațiunile din Freund. Atunci ne vomă 
forma o ideiă exactă de valorea d-sale 
filologică.

a) Ubique. Mai înainte de tote tre
bue să constatămă pe de-oparte o re
producere infidelă, o denaturare a tex 
tului din dicționarulă lui Freund, pe de 
altă parte o confusiune, ce face d. Șăi
neanu între vorbele latine ubîque și uni
que, seu precum scriu alții, ubique), care 
au semificațiuni fundamentală deosebite, 
In gramatica ce ne preocupă, nu întel- 
nimă nicl-odată ubîque, ci se găsesce 
numai vorba ubîque și anume la pag. 
24, 37, 138, totă-deuna cu însemnarea 
pretutindeni, ceea ce e absolută falsă.

Etă cum se cetesce esactîi acestă 
vorbă în Freund pag. 858 Voi. 4:

Ubîque, wo immer es ist, wo nur 
immer uberall.

Și mai josu : verschieden hiervon ist 
ubique fuer et ubi. Pe românesce: Ubîque, 
ori în ce locă, ori unde, pretutindeni. 
Deosbitu de acesta este ubique între- 
buințatu în locii de et ubi: (= și unde 
și când, și îndată ce, vetjl și Quicherat 
1232 și Forcellini, Lexicon totius lati- 

| nitatis).

Constată prin urmare încă odată, că 
d. Șăineanu, pentru ca să aibă ce re
plica, a denaturată textulă dicționarului 
lui Freund și că a făcută confusiune 
între două vorbe fdrte diferite atâtă prin 
semnificare câtă și prin cantitate, că a 
comisă cu ună cuvântă unu qui-pro-quo 
nepermisu unui filologă. Acestă confu
siune este seu voită seu provenită din 
nesciință: decă e voită, atunci e condam
nabilă din punctă de vedere ală moralei, 
decă e produsulă nesciinței, atunci e de 
iertată, der rămâne ună simptonă tristă 
și îngrijitoră.

b) Plerumque n i însemneză forte 
adesea, pentru care latinulă are expre- 
siunea saepissime, și dovadă despre acesta 
este însăși citațiunea din Freund: la 
plupart du temps, le plus souvent, pe care 
d. Șăineanu n’o înțelege și confundă 
expresiunile francese la plupart du temps, 
le plus souvent cu trds souvent seu asstx 
souvent. Plerumque însă formată de la 
plerique: major pars, maioritate, însem
neză, precum se vede și din traducerea 
francesă, de cele mai multe-orî seu în cea 
mai mare parte, indicândă o cantitate 
ore-care mai mare decâtă jumătatea unui 
numără determinată. D. filologă Șăi
neanu este datoră să cunoscă nuanța de 
însemnare din expresiunile forte adesea, 
ires souvent, și de cele mai multe-ori, la plu
part du temps, le plus souvent, dintre 
saepissime și plerumque, pe care latinulă

niciodată nu le confundă. Ună exemplu 
pote lămuri mai bine acestă nuanță: 
„Partus maturescunt aut septem nonnun- 
quam aut plerumque novem lunae cur- 
sibus,u unde sub plerumque se înțelege 
în maioritatea casuriloră. D. Șăineanu, 
care se ocupă așa de multă cu limba 
română, e datoră să scie diferința dintre 
aoeste două exemple: „Am văclută forte 
adesea sorele răsărindău, și „Am vădută 
forte adesea sorele răsărindă de 20 de 
ori, de cele mai multe ori pe mare.“ 
Constată, că d. Șăineanu n’a surprinsă 
acestă distincțiune nici în vorbele latine, 
nici în cele franceze, der a acuza de ig
noranță și de nerușinare pe cei ce’i atragă 
atențiunea asupra ei, se pricepe de mi
nune.

c) Ubi. Aci se dă de golă și mai 
multă superficialitatea cunoscințeloră ilus
trului filologă pe terenulă limbei fran
ceze. Intr’adevără mă prinde uimire, 
cum d-sa după-ce citeză din Freund: 
„w&i lorsque, aussitot que, des que, se mai 
obstineză a afirma, că ubi însemneză în
dată.

Nu aș fi credută pentru totă lumea 
pe ună profesoră de filologiă capabilă 
să facă o confusiune așa de babilonică 
între ună adverbă și o conjunoțiune. 
Nu aș fi credută, că pdte exista la noi 
în țeră ună omă cu cultură, care să tra
ducă vorba îndată cu conjuncți unile 
franceze lorsque, ai.ssitdt que, des que, care



Pagina 3 QAffiTA TRANSILVANIEI. Nr 162-1890.

In 4 Martie n. c. țăranulă Simeonă 
Nistoră din comuna Budurăsa, îmbă- 
tându-se, întru atâta a păruită pe con- 
locuitorulu său Toma Casa, în câtă a- 
cesta a doua di a răposatei, er Simeonă 
Nistoră, dată fiindă pe mâna justiției, 
s’a spendurată în arestulă din Beiușă.

Iu 13 Martie s’a spenejurată Geor- 
giu Haidu, în 16 evreulă Lazar Weiss ; 
în 26 Iunie Vasiliu Buba și Ioană Toma 
din Seudfl, mergendă beți la lucru, au 
bătută pe Ștefană Marcu din Jenerișulă 
mică, aprope de comuna Poiola, întru 
atâta, încâtă acesta peste o oră a mu
rită lăsândă după sine o văduvă și doi 
orfani; făptuitorii au fostă aduși dela 
lucru și dațl în mâna justiției.

In 11 Iuliu s’a găsită mortă o fe- 
meă cu numele Anisia, lângă drumulă 
țărei între Beiușă și Sân-Mărtină, stră
punsă cu cosa în pântece și la gâtă, 
cosa frântă în trei bucăți; femeea, după 
cum s’a adeverită, a fostă din Sohodolu- 
Lazuri; ea n’a locuită cu bărbatulă deja 
de doi ani; ucigașulă, precum se dă cu 
socotela, este Ioană G-avrișă din Ca- 
beștl, amoresulă ei, care deja se află 
închisă.

In 17 Iulie dimineța la 8 ore s’a 
spenejurată Elena Maghiar gr. cat. de 23 
ani, soția curelarului Ioană Rajt rom. 
.cat. din Beiușă.

In 21 Iulie s’a găsită spendurată 
Reveica, văduva lui Gavrilă Mociorană, 
din comuna Beiușele.

Avisă celoră dedațl cu droșdiele 
Evreiloră, să se ferescă de bețiă, eră 
părințiloră să-și crescă copiii de mici în 
frica lui Dumnezeu, căci precum va fi 
crescerea loră, așa va fi și vieța și mărtea 
acelora. x.

întâmpinare.
(In causa gimnasiului din Beiușu.)

Neavendă pănă acuma nici ună 
■amestecă în discusiunile din diaristica 
română asupra situațiunei nesuportabile 
a gimnasiului din Beiușă, nu aflu opor
tună a mă dimite de astă-dată în apre- 
țiarea meritoriă a raportului publicată 
în „Gazeta Transilvaniei14 din 10 (22) 
Iuliu a. c. cu inițialele L. M., reprodusă 
și de „Tribuna44 în nr. 156, ci păstrândă 
pănă la ună timpă discrețiunea impusă 
de împregiurărl, mă restrîngă a răs
punde, încâtă pentru persdna mea, la 
recriminațiuuile cuprinse în alineatulă 
ală patrulea dela fine, unde se dice: 
„S’a scintă prea bine, care au fostă 
aceia, cari s’au întorsă cu învinuirile 
loră contra bunului archiereu44 — și „că 
tocmai aceia... în timpurile mai bătrâne 
— neprovocațl de nimeni și între îm
prejurările oele mai favorabile—au făcută 
oferte marinimose (în alineatulă ală 2-lea 
dela fine mai bine caracterisate „ruși- 

însemneză precum se înveță în scolele 
elementare: când, îndată ce. Și este 
enormă deosebirea, mai alesă pentru ună 
filologă, între vorba îndată (statim, mox, 
fr. bientât) și între conjuncțiunea îndată 
ce (ubi).

d) Ultra este cunoscută în grama
tica d-lui Șăinenu numai ca preposițiune 
și numărată la pag. 48 între preposițiu- 
nile, care ceră acusativulă cu însem
narea de adverbă dincolo în locă de din
colo de, de asemenea și infra cu însem
narea adverbială josu, ceea ce este erășl 
absolută falsă. Nici ultra fossam nu se 
pdte traducn cu dincolo giopă, nici infra 
solem et sidera: josu sorele și stelele. Decă 
d. Șăineanu nu pdte traduce expresiunea 
francesă audelă de, cu care se traduoe 
preposițiunea ultra, pentru-ce nu răs- 
foesce celă puțină gramatica lui Bădi- 
lescu, unde va găsi o traducere multă 
mai corectă?

Și tăte aceste absurdități copilărescl 
le debiteză, după ce ne mărturisesce, că 
d-sa de 10 ani necontenită lucreză pe 
terenulă limbistică. Ilă credă din totă 
inim i și măoară că d-sa îmi impută per
fidia și rea credință, eu din parte-mi am 
convingerea deplină, că susține asemenea 
lucruri cu cea mai perfectă bună cre
dință, în nesciință.

(Va urma). ___________ N. Barbu. 

nâse44), „ca gimnasiulă să trecă în pose
siunea statului, și au oferită ca limbă 
de propunere limba maghiară44.

In totă decursulă desbateriloră cjm- 
ristice referitdre la causa gimnasiului 
din Beiușă, nisce persdne de posițiune 
înaltă de aci, simțindu-se dre’șl cum 
atinse, umblau în ruptulă capului să 
afle cine e autorulă apeluriloră și ală 
deseloră corespondențe referitdre la ace
lași obiectă și la altele secundare, și în 
fine cineva a mersă așa departe, că fără 
nici o probă pla.usibilă, nu s’a sfiită a 
mistifica și a induce pe Prea Sânțitulă 
Episcopă să crădă, că eu cu Magn. d-nă 
Preposită capitulară Teodoră Kovari și 
încă cu ună al treilea d-nă secular d’abia 
la începutulă carierei sale publice, amă 
fi autorii comunicăriloră respective din 
(jiare, cari amă fi făcută nu sciu oe com
ploturi cu scopuri perverse.

Când a eșită la lumină, că nu e 
mai multă vorbă de șoptirl, ghiciri și 
suspiționărl îndatinate în astfelă de ca
șuri, am dată Magn. d nă Preposită de- 
chiarațiunea ce urmeză, carea credă, că 
a ajunsă în manile Prea Sânției Sale 
D-lui Episcopă, și care o susțină supu- 
nendu-mă consecințeloră, orl-care voră fi.

Ecă decbiarațiunea:
„Subscrisulă, liberă de orl-ce pre

siune, condusă numai de interesulă ade
vărului, declară în consciința sufletului, 
că cu soirea, seu chiar participarea mea 
Magnificulă domnă Teodoră Kdvari, 
Preposită capitulară, nu a sfătuită, în
demnată, seu încuragiată pe nimeni, și 
așa nici pe mine, fiă directă, seu indi
rectă, ia înscenarea și continuarea des- 

; bateriloră din diaristica română relative 
la grava situațiune a gimnasiului din 
Beiușă. Declară categorică, că nu am 
cunoscință, că Magnificența Sa să fi 
scrisă, ori mijlocită corespondențe, seu 
să fi supeditată cuiva date relative la 
cestiunea agitată, ori lapersonele atinse 
în foculă desbateriloră diaristice, seu să 
fi făcută comploturi de orl-ce natură la 
casa sa, seu aiurea.

Insinuațiunea, că eu ași fi scriito- 
rulă, ori mijlocitorulă corespondențelo; ă 
cestionate, fiă singură, ori în conlucrare 
cu Magn. domnu Preposită, seu și cu 
orl-cine altulă, și că m’așl fi fălită undeva 
cu conlucrarea Magnificenței Sale și a 
altui Domnă, o consideră de calumniă 
răutăciosă, înscenată spre a abate aten
țiunea celoră competențl dela gravitatea 
causei desbătute în diaristica română, cu 
viuă interesare, dera după a mea mo
destă părere cu puțină cruțare a perso- 
neloră.

Pe insinuatorulă, seu pe insinuatorii 
respectivi, presupunendu-i bărbați de po
sițiune socială conveniență, îi dechiară 
de calumniatorl răutăcioși, pănă ce nu 
voră fi în stare a produce mărturii ne- 
escepționabile înaintea unui juriu com
pusă în regulă din bărbați consciențioșl, 
ca representanțl ai mei, și ai insinuato- 
riloră, de sine înțelegendu-se, că cești 
din urmă să-mi fiă numiți.

Reservându-ml dreptulă, ca la timpă 
oportună, să potă păși și pe altă cale în 
contra insinuatoriloră, împuternicescă pe 
Magn. Domnă Preposită, să potă face 
usă de acestă declarațiune pe cale pu
blică ori privată, și observă deodată, că 
Magnificența Sa în contactulă său cu 
mine atâtă oficiosă, câtă și privată, tot- 
deuna s’a esprimată despre înalta per- 
sonă a Ilustrității Sale Preasânțitului 
Domnă Episcopă diecesană cu reverința 
cuvenită, ba nu de puține ori cu rară 
însuflețire înălțândă munificența înaltă a 
aceluiași cătră diecesa și printr’ensa că- 
tră multă cercata sa națiune.

Oradea-mare, 11 Iuliu 1890.
Teodorii Roșiu,

prof, emerit., vice-președinte și referințe 
ordinară la Esactoratulă diecesană.

La acestă dechiarațiune n’ar trebui 
să adaugă nimică, pentru-că „asserenti 
incumbit demonstration deră totuși pentru 
ulteriora chiarificare vină a mărturisi, că 
cu cea mai adâncă părere de rău, de 
când m’am mutată dela Beiușă n’am mai 
scrisă, nici n’am trimisă la diare nici o 
împărtășire, ori de ce natură, afară de 
o simplă introducere la publicarea pro
gramului gimnasială dela Beiușă de pe 
anulă trecută în „Tribuna44, când am 
reflectată, să se absțină dela orl-ce cri
tică, ca să nu se îngreueze situațiunea 
respecți viloră.

Am mai fostă eu suspiționată pen
tru nisce corespondențe eșite în „Tri

buna44 sub domnia lui Cașolțană, pentru 
care unulă dintre cercătorii autoriloră 
de astăcjl se descărca asupra mea pănă 
chiar la Prea Sf. Sa Episcopulă, precum 
credă, deră cu timpulă s’a convinsă și 
acela despre contrariu. Speră, că și în 
casulă de față, în care însă corespon
dențele suntă conduse de interese vitali 
românescl, autorulă îșl va descoperi nu
mele la timpă oportună, și se va face 
lumină. Onoratele redacțiunl suntă îm
puternicite, ba chiar rugate, ca să arete 
fără reservă, de au căpătată ceva dela 
mine.

Cu tote acestea, am și eu ună pă- 
cată cu privire la discuțiunile desă me
morate, și acela este, că de câte-orl mi
se împuta, cu cale fără cale, că le-ași fi 
scrisă seu mijlocită eu, totdeuna răspun- 
deamă și răspundă totă așa și astăcll: 
„îmi pare rău, că nu le-am scrisă, nici 
mijlocită, pentru-că abstragendă dela 
atacurile personali purcese din fervorea 
disputeloră, consimțescfi cu spiritulă și 
cu tendința loră, care după mine nu pote 
fi alta, decâtă, ca să se afle ună espe- 
dientă, spre a relua firulă de pertractare 
cu cei dela putere, ca să putemă reîntra 
în statulă „quo anteu, seu în casulă celă mai 
rău să câștigămă moderarea acelei ordi- 
națiunl drastice, după care în limba ro
mână să pdte propune „numai când voră 
pretinde interesele didactice44 (d-lă L. 
M. a omisă din citațiunea clausulei lău
date cuvențelulă „nwwiai44^.

Mai nainte prin forța împrejurări- 
loră — nu a celoră mai favorabile — 
era în deajunsă provădută pentru învă
țarea limbei maghiare propunendu-se is
toria și geografia în tote clasele, eră 
limba maghiară din a treia clasă înce- 
pendu din texturi maghiare, ba tinerii 
de acestă limbă învățau și răspundeau 
din tote obiectele în limba loră. Acestă 
observațiune cu ceea ce urmeză, nu se 
ține strînsă de obiectulă învinuiriloră, la 
care răspundă, deră le aducă pentru 
clarificare trecendă apoi la învinuirea a 
doua, de natură mai gravă.

N’am tăinuită nicl-odată părerea mea 
individuală, că n’avemă să punem ă si- 
nodulă în primulă plană, și acestei pă
reri i-am dată expresiune în conferința 
ținută în Oradea-mare în decursulă con- 
sistoriului plenară, propunendă să ce- 
remă inițiarea pașiloră necesari spre vin
decarea răului 1) la ministrulă mai bine 
informată. 2) la consiliulă ministerială, 
3) la dietă, și în fine 4) la tronulă 
regală. Dela cele trei foruri prime 
nu spera nimeni resolvarea favorabilă a 
causei între împrejurările presente, eră 
a încerca apropierea de forulă ultimă 
nu era curagiu, temendu-se toți, că nici 
nu se va pute esopera întrare, la ce am 
observată, că noi trebue să batemă tote 
căile deschise, ca să scie lumea, că nu
mai în urma urmeloră ne-amă supusă 
forței după disa grecescă: slxs rij fta. 
In conferință a devenită prevalentă opi- 
niunea a se cere sinodă, a bună semă 
în speranță, că omenii mai bine orien
tați și mai calmi voră sci afla vr’ună 
modă spre a eși din impasă, și d-lă Ga
vrilă Lazară a și pledată în consistoriu 
pentru sinodă în terminii cei mai aleși 
și cu atâta moderațiune, că a frapată și 
pe aceia, cari pe preoții așa numiți con
ferențiari îi considerau de revoltanțl.

(Va urina.) Teodoră Roșiu.

Convocatorii.
P. T. domni societari din consorțulă 

„Orientulu44 în ZernescI se convocă prin 
acesta la J-ma conferință de societate 
pe 10 Augustă a. c. nou la 3 ore d. a. 
in JBrașovv, otelulu București, chilia Nr.
1. pentru:

I. Constituirea conferenței.
II. Raportulă direcțiunei.

III. Censurarea rațiociniiloră singu- 
raticiloră societari și liquidarea speseloră 
de pănă acum.

IV. Statorirea modalității de scrutare 
și esploatare, și

V. Pertractarea altorti propuneri 

intrate dela societari, ort mandatorii 
acestora.

Buciumu, în 26 Iuliu 1890.
Ales, Da/ncîu, 
directore interim.

TELEGRAMELE „GAZ. TRAN S“.
.Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Viena, 30 Iulie. „Fremdenblatt“ 
4ice, că scirea cumcă principele 
Ferdinand alu Bulgariei a pusu 
guvernului bulgarii ca condițiune 
a întbrcerei sale, se consimță a 
primi oficerî austro-ungari în ar
mata bulgară, e cu totulu năs
cocită.

Buenos-Ayres, 30 Iulie. Revo
luția e înăbușită. Președintele și 
guvernulă împartă erășî poruncile 
loră.

Constantinopolu, 30 Iulie. De- 
peșile constată isbucnirea colerei 
în Mecca. Dintre 13 bolnavi, 9 au 
murită.

DIVERSE.
Sănătatea omului și mașina de CU- 

Sutu. Cu ocasia conferințeloră interna
ționale, ce s’au ținută la Berlină pentru 
a resolva cestiunea lucrătoriloră, docto- 
rulă Hensgela a atrasă atențiunea celoră 
în dreptă asupra întrebuințărei mașinei 
de cusută, care strică forte multă sănă
tatea atâtă a bărbațiloră, câtă și a feme- 
iloră, cari lucreză cu ea. Cu date câști
gate prin lunga sa esperiență, elă a ară
tată într’ună articolă de revistă cum fe
meile, cari lucreză cu mașina, suntă bol- 
năvicidse, nască copii mai puțini și mai 
slabi ca celelalte, după cum a arătată 
și aceea, câtă de multă aoestă felă de 
ocupațiune împiedecă circulația sângelui, 
face pe omă să-și perdă pofta de mân
care și să ajungă cu timpulă anemică. 
Interesantă este mai alesă statistica în 
oare se arată, cum fete vesele și sănă- 
tdse, devenindă ousătorese, cu timpulă 
devină nervose pănă la isteriă. Elă' a 
propusă deol și rugată congresulă să ia 
măsuri și pentru reglementarea lucrării 
cu mașina de cusută.

Sărutare pedepsită. Lucrulă este 
adevărată. In Montreal, o tînără pă- 
reche logodită eși la plimbare în par- 
culă orașului. Tinerii amoresațl s’au 
aședată pe o bancă mai de-alăturl și în 
decursulă conversației și-au dată o să
rutare tocmai când ună polițaiu apăru 
dinaintea loră. Acesta a protestată ener
gică în contra sărutărei și-i declară de 
arestați, pentru purtarea loră necuviin- 
ciosă. Ei au și fostă închiși și numai 
după câteva ore au fostă puși pe picioră 
liberă. Au fostă citați apoi înaintea ju
delui Montigni. Tînărulă s’a presentată 
der fata nu, căci casulă aoesta o făcu 
bolnavă. Ințeleptulă jude a pedepsită pe 
Gordon — căci așa se chiăma tînărulă 
— cu 15, âr pe fată cu 10 dolari.

Arderea cadavrelorîi în Anglia. Soiri 
sosite din Londra spună, că arderea ca- 
davreloru se va introduce și în Anglia. 
In dilele acestea s’a ținută o adunare 
bisericescă anglicană, care s’a ocupată 
cu cestiunea reformei înmormentăriloră, 
și la care a presidată episcopulă Barry. 
In vorbirea sa de deschidere, episcopulă 
Barry a pledată pentru arderea cada- 
vreloră accentuândă tot-odată, că la re
forma acesta se alătură cei mai distinși 
bărbați ai Augliei, între cari și princi
pele de Wales. Episcopulă mai c|ice, că 
piedeca cea mai mare a întroducerei 
acestei reforme este prejudițiulă popo
rului englesă, care trebue învinsă cu 
orl-ce preță.

Regii și împărații. Ună statistică a 
calculată, că pănă acum au fostă 2,540 
împărați și regi, cari au guvernată 64 
popore; 300 au fostă goniți dela tronă, 
64 au abdicată, 24 s’au sinucisă, 12 au 
înebunită, 100 au căcjută pe câmpulă de 
luptă, 123 au fostă făcuțl prisonierl, 25 
au suferită mortea de martiră, 151 au 
fostă omorîțl, 108 au fostă condamnați 
la morte și esecutați în regulă.

Editoră și redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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Bancnota rom^ncscl Otimp. 9.19 Vând. 9.21

din 30 luliu efc. n. 18SX).

Argint* românesc* - ti 8,15 rt 9.18
K^poleon-d’orl - - - n 9.20 rt 9.22
Lire turcesci - - - 91 10.45 ii 10.50
Imperiali .... n 9.43 H 9.48
GalbinI n 5.45 n 5.50
Scris. fonc. „ Albina11G°/o n 101.- n

n n n 5% rt 99.50 J1

Ruble rusescl ... n 135. - jf 136.—
Mărci germana - - n
Discontulu 6- •8°/0 pe an*.

Cumdă te &wrsa «te VteE.a 
din 29 luliu st, n. IBuO.

Renta da aurii 4°/0................................ 101.80
Banta do hârtii 5% ............................ 100.—
Împrumutul* căilor* ferate ungaro -

aur* - -- -- -- -- - 115.75
dto argintii..................................97.80

Amortisarea datoriei căilor* ferate d<

ostil ungare (1-ma emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căilor* ferate d®

ostil u.igare (2-a emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căilor* tornte ds

ostil ungaro (3-a omisiune) - - 112.— 
Bonuri rurale ungaro.......................89 —
BonnrI croato-slavono.......................... 104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

unguresc* .................................. —.—
Împrumutul* cu premiul* unguresc* 139.81 
Losurile pentru regularea Tisoi și Se-

ghodinului - - 117.80
Renta de hârtii austriacă ..... 88.40
Renta de argint* austriac* - - . - 89.50
Renta de aur* austriacă...................... 108 90
Dosuri din 1860   141.75
Acțiunile bănceiaustro-ungure - - 981.—
Acțiunile băneai de credit* ungar. - 351.50 
Acțiunile băncei de credit* auatr. - 305.75
Qalbenl împărătesc!.........................................5.49
Kapoleon-d’orl..............................................9.22
Mărci 100 împ. germano .... 56.72l/2 
londra 10 Livro; sterling» ■ ■ • - 115 90

Sosirea si jlecarea troiiurilorn în Brașovn.
I. Plecarea trenurilorU:

I. Dela Brașovii Ia Pesta
Trenulii de persons: 10 ore 32 minute sera.
Trenul* accelerat*: 2 ore 43 minute dup* amedl.
Trenul* omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovu Ia Bucuresci:

Trenul* de persone : 5 ore 30 minute dimineța.
Trenul* accelerat* : 2 ore 33 minute după amedl.
Tren* de mărfuri cu vagone de persone: 12 ore 23 min. după amecji.

II. Sosirea tremirilorfi:
I. Dela Pesta Ia Brașovu:

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

2. Dela Bucurecî la Brașovu:

Trenul* accelerat* : 2 ore 13 minute după amedl.
Trenul* de persone: 10 ore 17 minute sera.
Trenul* de mărfuri cu vagone de persone: 4 ore 20 min. după amedl.

Budapesta—

Viena
Budapesta 
Szolnok 
p. Ladăny

Oradea-mare j

Mezd-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
3tana 
Aghiriș 
Qhirbfiu 
N&dășel

Clușlu

Apahida
Ghirlș
Cucerdea
Uidra
7ințul* 4e
Aiud

Teiuș*

Crăciunel* 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediaș* 
Elisabetopole 
Sighișâra 
Hașfalău 
Homorod* 
Augustin* 
Apața 
Feldidra

Brașovii

Timiș*
Predealu

Bucuresci

I 
I

ABONAMENTE

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fi. 
fi.
fi.

„GAZETA TEAITSILVAinEr1
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni. 
luni. 
anu .

W
Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni................................................
unu anii....................................................

10
20
40

ir.
ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anii. ...........................................................2
șese luni.........................., . . . . 1
trei luni...............................................

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

Pe
Pe
Pe

)

fi. -
fi. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai 

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Admîmstrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

Mersulu tauriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 1 Iunie 1890.

i
j^.-S®esta“Au’adBt-Teâus T«iuș-As’stalfa~®o-’î?!,e@tej Copaa-mlcii—SIMfiu

Tren de 
por- 
s6no

Trenă 
aocele- 
rotu

Trenă 
de 

pers.
^1

Trena 
accele
rat*.

Tren do 
per- 
adne

Tronă 
accele
rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Tron* 
accele

rat*.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.
Trenă 
accele

rată.
Tren de 

per- 
fldne

Tren* 
accele

rat*

3.25 8.- 10.50
9.25 2.- 7.35

11.29 4.05 11.07
1.07 5.46 1.20
2.24 7.0J 3.02
2,32 7.11 3.09
3.02 7.41 3.4S
3.33 8.16 4.31

4.54
5.14

4.26 ,9.05 5.40
4.58 9.35 6.22

6.3S
6.59
7.11

5.49 Trenă
de pers 7.24

6.02 10.35 7.39
6.12 11.02 7.54

1 6.27 11 23 8.11
7.31 12.42 9.18
7.55 1.18 9.49

1.25 9 56
1.33 10.02

8.21 1.55 10.22
8.37 2.14 10.39
8.42 2.24 10.57

2.49 11.20
9.14 3.02 11.36

3.33 12.04
9.49 3.48 12.23

10.07 12.39
10.30 1.08
11.06 1.50
11.22 2.06
12.37 3.20

3.56
1.26 4.19
1.47 4.44
2.23 5.20
2.33 5.30
3.15 6.14
3.47 6.45
9.3C 11 3c

6.10
9.28

11.58
1.61
2.06
2.46
3.40
4.03
4.26
4.51
5.32
5.49
6,11

BucuroscI
S’îredlesal'.ffl
Timiș*

Brașovii
I
I

Feldidra
Apața
Augustin* 
Homorod*
Hașfalfiu 
Sighișâra 
Elisabetopole 
Mediaș*

Copșa mică
6.28
6.44
7.04
8.30 ’
8.55 1

10.31
11.19
11.27
11.36
12.02 1
12.26 1

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

Micăsasa
Blașiu
Orăciunel*

Teiuș*

I

Aiud*
Vințul* do sus* 
Uiora
Cucerdea
Ghirlș*
Apahida

Clușiu

Nădășel*
Ghîrbău
Aghireș*
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezo-Telegd

I
Oradea-mare .

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

S2u«8apet<ta

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
648

7.22

7.51
7.58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1.36
2.0)
2.08
8.31
5.11
7.15
8.40
1.40

4. -
4.44 
5.2(
5.47
6.3b
8.12 
8.4?
9.29

10.10
10.32
10.42 ‘ 
1101 
11.37 
11.52
12.23

1.23
I. 50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. -
6.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49 
9.08 

1 9.28 
10.04
10.41
II. 06

I

4.10
4.50
5.50

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11,51
12.27

1L47
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

1.19 10.09
3.31 11.51
6.35 1.55
6.50 2.25

UIurfeșd-JLnEd^șd-IKistrâte Bfistrița-Mureșd-Iiudoșâ

Murâș*-Lndoș*
Țag*-Budatelac*
Bistrița

|T. omn.ij
4. — | Bistrița
g | Țag*-Budateloc*
g 59 Murăș*-Ludoș*

Nota : Numerii îucuadrațl cu linii grose însemneză 6rele de ndpte.

Viena

Szolnok

Aradd 5 
(

Glogovaț* 
Gyorok 
Pauliș* 
Rsdna-Lipi 
Conop 
Bărzava 
Soborșin* 
Zam* 
Gurasad- 
ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibot*
Vințul* de jos* 
Alba-Iulia 
Teiuș*

iova

8.-
2.-
4.20
8.10

h2.20
1.2.34 
s 3.05 
1:3.23 
5 3.39

10.50
~8.15
11.18
3.50
4.10
4.22'
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.16
6.68
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

|leînș*
Alba-Iulia
Vințul* de jos*
Șibot*

3.25
9.40
1.02
5.27
5.50i Orăștia

Simeria (Piski)
Deva 
Branicica
Ilia 
Gurasada 
Zain* 
Soborșin* 
Berzava 
Conop* 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

6.02 •
6.23
6.34
6.52
7.17 1
7.33 ■
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

Aradd

Szolnok
SSiadajjcgta

Viena

- 5,49
?6.06
=•6.24
16.53 
= 7.06
7.45

11.51
1.55

12.59
1.39
1.56
2.23'
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.58
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38

• 9.05
2.25

> 5 50

4.51
5.27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.43
8.10
8.21
848
9.17
9.541

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47

Tr. de p. T. <1. p. iTr. 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

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneș*
Ocna
Sibiiu

Tr- onm. Tr. de p. i Tr. de p.

Sibiiu 7.35 4.34 “9Î50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Ldmneș* 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-micâ 9.34 6.20 11.35

©ucerdea
K&e;ș;3nfimaHă s&sescu

7.20| 1.40
7.45

n.Oo

Cucerdea
Cheța
Ludoș*
?tf.-Bogata 

. Iernat*
Sânpaul*

' Mirașteu

Smaeria (Piski)-BBeî.ff,wșe8&s S®©tir®!|eKiă-91meria(Piski)
1'fTdJpT T, omn. T. omn. T. omu. T. omn.

Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșenl 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațeg* 
Pui

8.45 1.08 5.20 Orivadia 7.26 11.57
9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33

Orivadia 10.37 2.51 7.03 Hațeg* 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
Petroșenl 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

T. omn. I
4.03
4.491
0.24 

“6ÎO4
6.43
7.26
8.-

Timișdra—AradâAradă—TfimfișĂra

T. omn. T. omn. £■ omn. T.
Arad* 6.18 4.18 Timișăra 6.30
Aradul* nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23
N&meth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16

J Orczifalva 7.56 5.50 N6meth-Sâgh 8.37
Merczifalva 8.14 6.06 Aradul* nou 9.09
Timișdra 9.04 6.60 Arad* 9.25

©Bîfirișii—Turda

Oșorheiu

Seghinul-sSs.

Tr. do p. Tr. de p.

2.55 8.20
3.25 8.50
3.46 9.11
3.56 9.20
4.33 9.57
4.48 10.12
5.11 10.35
5.30 10.64
5.50 4.58

| 7.26 7-~

Tr. omu.

2.56
3.29
4.06
4.15
4.54
5.10
5.34
5.35

Begfefinsulu s&sescd-
©soirfeefiu-Cueerdea

T. omn-
1.16
4.50
7.21

. omn.
1.10
1.59
2.19
2.46
3.03
3.41
3.55

Turda—©Sâirișu

GhirlșO 
Turda

8.20
8.40

7.40
8.-

10.50
11.10

3.56
4.10

y.30
9.50

Turda
GhirlșA

6.05
6.25

9.40
10.-

2.40
3.-

©SgMșura—Odorfoeiu ® dur keiu—8 fi ghiș® a’ a
Sighișâra
Odorheiu

,___ 11.25 Odorheiu
| 7.49 1.50| Sighișâră

5.—

Sftinerla (Piski)-SJaied.

Reghinul-săs

Oșorheiu

Mirașteu 
Sânpaul* 
Iernuttt 
M. Bogata 
Ludoș* 
Cheța- 
Cucerdea

Tr. omn.

7.24
7.44
8.07
8.29
9.02
9.35
9.51

110.23

Tr. do p.

8.25
10.-
5.54

Tr. de p.

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.08
12.22
12.50

rt.14
6.37
6.58
7.28
7.41
7.57
8.25

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

Tr. omn.

4.-
4.21
4.50

Unied.-Simerla (Piski).

8.40 2.45
10.52 5.28

L'niedăra
-,erna
Simeria

9.25
9.51

10. IC

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.


