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Din cansa sf. sărbători <le mâne, diarulu 
nu va apără până Sâmbătă săra.

Brașovu, 19 Iulie st. v.
Cu începutulu anului școlară 

1890/91 se voru conferi diferite 
stipendii, ca și în alțl ani, atâtu 
la studențl universitari, câtu și la 
studențl din șcdlele medii, fiă din 
fondurile archidiecesane și diece- 
sane ale ambeloru confesiuni, fiă 
din diferite fundațiuni și dela aso- 
ciațiunl.

E în adeveru mare nevoia de 
a se da asemenea ajutdre tineri- 
loru noștri, căci puțini suntă acei 
părinți, cari dispună de mijloce, 
ca se-șl crescă copiii ani îndelun
gați pe la școlele dela orașe, unde 
trebue se stai totă cu banulâ în 
mână, și mai alesă pe la univer
sități.

Sciindu deci, cu câte greutăți 
și jertfe ne crescemă tinerimea 
nbstră școlară, cu câte încordări 
ne formămă classa inteligentă, nu 
mai încape nici o discuțiune, că 
la conferirea stipendiiloră trebue 
sS fîmă forte scrupuloșl.

Nu numai odată amu aurită 
ridicându-se plângeri, deși nu atâtă 
în publicitate, că cei cari dispună 
de împărțirea știpendiiloră — ne
greșită că nu pretutindenea — 
n’au fostă totdeuna cu totulă im
parțiali, ci une-orl au fostă seduși 
a ține semă de o recomandațiune 
ori alta, ori de alte considerațiunl 
și pote chiar de hatîrurl, confe- 
rindă stipendii nu tineriloru ce- 
loră mai lipsiți de mijlbce și din
tre aceștia celoră mai vrednici — 
prin purtarea loră morală și prin 
strădania și capacitatea loră în 
ale învățământului—de a fi împăr
tășiți de asemenea ajutdre.

Nu-i vorbă, din norocire ma- 
ioritatea tineriloră noștri îșl facă 
datoria consciențiosă, îșl termină 
studiile cu succesulă dorită și co- 
răspuncfetoru jertfeloră făcute cu 
dânșii, der în totă casulu, pentru 
noi, caii Dumne4eu scie cu câtă

trudă amu adunată puținele fon- 
' duri de ajutorare, e de cea mai 
1 mare importanță, ca nici ună 
' cruceră să nu se dea fără a aduce 
folosă.

Ce-i dreptă, s’a putută înșela 
în unele cașuri omulă, conferindă 

1 stipendii unora tineri, morali și 
j capabili, cari promiteau multă, der 
I cari în urmă, influințațl de vieța 
neastâmpărată de orașe, de me- 

1 diulă socială, în care au ajunsă, 
1 au fostă aduși în posițiă tristă de 
j a nu-șl pute ajuta, cu totă sti- 
' pendiulă avută.

Der pentru cașuri de acestea 
j suntă mijloce de îndreptare, de 
abatere a răului, e controlulă se
veră, ce e absolută necesară a se 

’ esercita, nu numai din ană în 
ană, nici din semestru ’n semestru, 
ci mai desă, celă puțină din trei 
în trei luni.

Nu totă așa stă lucrulă, când 
stipendiulă se conferă după reco- 
mandațiuni nechiămate, după di
ferite considerațiunl nevalabile, 
după hatîru. Aci cu greu se p6te 
înlătura răulă, cu totă controlulă 
ce s’ar esercita, căci în casă când 
ar da controlulă resultate nefavo
rabile pentru tîneră, aceleași influ- 
ințe stricăciâse se voră pune la 
mijlocă și răulă va continua a 
dura.

De aceea, cei cari suntă puși 
în fruntea administrațiunii fondu- 
riloră de ajutorare cu stipendii au 
cea mai sacră datoria, de a fi lip
siți de patima parțialității ori a 
batirului, de a da stipendiile tine
riloru în adevără lipsiți de mijloce, 
der capabili și străduitori, luându 
informațiuni dela locurile compe
tente, în prima liniă dela direcți
unile școleloru, și de a esercita în 
timpulu anului școlară celă mai' 
severă controlă atâtă din punctă 
de vedere ală învățământului, câtă 
și din punctă de vedere ală sen- 
timenteloră loră românescl.

Numai în modulă acesta ne

vomu forma o tinerime cu cunos- 
cință de carte în adeveru seridsă 
și temeinică, care pusă, de esem- 
plu, în serviciulu scbleloră nostre, 
pe catedră, ne va fi de celu mai 
mare folosii pentru crescerea și 
educațiunea morală, intelectuală și 
națională a copiiloru noștri.

Necesitatea episcopatului român li Macedonia.
In numărulu de Marțială „Ga

zetei Transilvaniei11, vorbindu des
pre resolvarea cestiunei episcopa
tului bulgară în Macedonia, amă 
efisă, că e rândulă 4’arel°ra din 
România, ca să se ocupe cu ces- 
tiunea episcopatului română în Ma
cedonia.

Vedemă acum, că „Românulu“ 
deja totă în numărulu de Marți 
se și ocupă în articululă seu de 
fondă de acestă cestiune impor
tantă, cjicendu între altele :

Grecii au școle și biserici naționale 
în Turcia.

Bulgarii, cari aveau numai șcdle, au 
astădl și biserică bulgărescă.

In virtutea căroră drepturi ?
In virtutea dreptului celui mai sfântă: 

suntă sate, suntă ținuturi unde trăescă 
și muncescă Bulgari, unde trăescă și 
muncescă Greci. Aceștia țină, au drep- 
tulă să ’nvețe mai departe limba, ce au 
suptă odată cu laptele mumei, și să se 
închine lui Dumnezeu așa cum este obi- 
ceiulă țărei loră.

Astfelă fiindă, Românii macedoneni. ■ 
atâtă de numeroși în raportă cu n-rulă 
celorlalte două naționalități, Românii 
pentru ce, pe lângă școlele loră, nu șl-ar 
ave înalte autorități religiose, confesio
nale, întocmai cum au, cu învoirea Sul
tanului, Grecii și Bulgarii ?

Etă o întrebare forte firescă și adl 
forte actuală prin deslegarea dată de 
Sultană cestiunei episcopiloră bulgari din 
Macedonia, și mai cu semă prin neînțe
legerile la cari lipsa de episcopl români 
într’una dă nașcere.

In „ Voința Națională11 de Joi sera era 
o corespodență din Perivole (Macedonia) 
în care se vorbia de o bătaiă sdravănă,

der forte drăptă, suferită din partea fe- 
meiloră române macedonene, de cătră 
trimisulă episcopului grecă, care trimisă 
venia să’nchidă biserica pe ouventulă, că 
preotulă locală, Dimitrie Constantinescu, 
nuslujesce pe grecesee, ci pe românesce.

Cei doi Turci armați cu pistole, cari 
însoțiau pe trimisulă episcopului, fuse
seră desarmațl de bărbați, er femeile îșl 
luaseră pe semă pe bărbosulă arhiman- 
drită, a cărui barbă a dispărută cu de
săvârșire, când voia să ’nchidă biserica 
și să ia cheia la densulă.

Faptulă vorbesce de sine. E ună 
avisă din cele mai elocinte. Bine ar fi, 
ca să nu se pârdă din vedere.

Pentru-ce deci nu s’ar crea episco
pate române în Macedonia, cari să ajute 
moralminte șcâla română, întocmai cum 
episcopatele grecescl și episcopatele bul
gare ajută și voră ajuta școlele grecescl 
și bulgărescl?

Va striga Patriarchatulă grecescă din 
Constantinopole, după cum strigă și acum, 
în contra creărei a unuia seu două epis
copate române, — der înalta Portă, care 
de multă e obicinuită cu prefăcutele 
spaime religiose ale Patriarchului Byzan- 
ței, s’ar face că nu le aude și ar decreta 
atâtă pentru Români, câtă și pentru Șerbi 
o măsură asemenea celei cu episcopii 
bulgari.

După cum iradelele imperiale au 
dată o ființă legală episcopateloră, gre
cescă și bulgară, totă astfelă o iradea 
ar da ființă și unuia seu două episco
pate române, instituite acolo, unde cen
trele române suntă mai vii, mai numă
rase ?

Supunemă acestă întrebare amiciloră 
Macedoniei din România liberă și înșiși 
Macedouiloră, și repețimă că pentru școlă 
acolo Biserioa română ar fi de mare 
folosă.

Să fiă episcopl greci, să fiă epis
copl bulgari, der să nă și episcopl ro
mâni, pentru ca balanța între naționali
tăți să fiă totă-deuna dreptă.

Deslegarea unei asemenea cestiuDl 
nu ar fi grea. Sultanulă și oonsiliarii 
săi au probată și piobeză, că înțelegă 
adevăratele interese ale imperiului oto
mană .

FOILETONUL# „GAZ. TRANS/ tele cunoșcințe ale d-sale în materiă de 
limbă română le potă aprecia toți Ro
mânii, cari cunoscă, mai bine de câtu 
d-sa, întrebuințarea articulului, nuanța de 
sensă între luptă și mH luptă, între rece 
și frigurosă. Inzadară geniulă specula
tivă și talentulă său nativa voră cerca 
sg introducă în limba română inovațiunl 
exotice și nesărate, ca apa frigurosă seu 
căldurosă.

Și fiind-că limba nostră refusă d’a 
gusta din apa d-sale frigurosă, d-nu Șăi
neanu se năpustesce asupra transilvăne- 
niloră, cari stăruindă, în ciuda d-sale 
și a Unguriloră, a păstra în școlă și la 
vatră neștirbită tesaurulă limbei străbune, 
suntă după părerea d-sale, elementulă 
celă mai recalcitrantă barbarismeloră și 
schimonosituriloră limbei*).

Decă d-sa va persista pe acestă cale 
a invențiuniloră, are să se mai plângă 
multă tâmpă, că „Românii din tote trele

*) In adeverii, că noi Ardelenii n’amă ave 
curagiulu se-lu punemă pe d-lă Șăineanu nici 
dascălă sătescă, necum profesori la ună gim- 
nasiu. Și etă pentru ce : cu limba d-sale, care 
pote fihahamescă, der nu român esca, și cu esem- 
plele d-sale de patriotism^, care 6rășl pote fi 
hahamescă, der nu românescă, ar fi cea mai 
periculdsă uneltă de maghiarisare a copiiloră 
noștri. Etă de ce Transilvănenii suntă recalci
tranți limbei românescl a d-lui Șăineanu, pre
cum și patriotismului său. — Red.

unghiuri dela muntele pănă la valea nu 
voră sg se adape din zăcășita lui învgță- 
tură și nu se lasă sg li-se arunce prafă 
înaintea a amendoi ochi a loră, nevoindă 
sg bea apă frigurăsă și să trăescă dela 
munca d-lui.u

Sărmană limbă românescă, pe ce 
mâni ai ajunsă 1

8.) Der sglăsămă aceste lucruri hazlii, 
pe care d-nu Șăineanu le-a strânsă într’o 
seriă de ani de cea mai stăruitbre muncă, 
și să ne întorcemă la eresia domniei-sale 
cea mai absurdă și mai ridiculă, care mai 
multă decâtă celelalte este în stare a ne 
oferi măsura spiritului său de probitate 
științifică și a competenței sale în ma
teriă de filologiă.

La pag. 39 a gramaticei se citesce 
între cuvintele ce precedă versiunea, ur- 
mătorele:

ante înainte
Ghristus-i Ohristă 
natus-us nașcere.

Și mai josu în esemple urmeză com- 
plexulă vorbeloră: ante Christum natum. 
Nu mai încape îndoială, că autorulă gra
maticei îșl închipueșce, că natum din 
acelă complex de vorbe este ună substan
tivă de deolinarea IV: altmintrelea 
pentru-ce ar figura între vorbele ce 
precedă versiunea acelă substantivă 
de declinarea IV, acele forme sub
stantivale, care nu se citescă în tâtă

latinitatea clasică; și cum și-ar permite 
autorulă a pune, înainte de învățarea 
coDjugăriloră, ună exemplu de aplicarea 
conjugațiunii III neregulate, încărcată 
și de dificultăți sintactice neexplicate ?

Spre a atrage o mai seriosă luare 
aminte a autorului asupra acestei erori și 
asupra raportului sintaotică dintre Chris
tum și natum, am formulată asupra aces
tui punctă o observațiune în termini, pe 
care mi’i impunea gravitatea cașului. Din 
răspunsul d-lui Șăineanu constată cu 
multă părere de rău, că d-sa nu nu
mai oă stăruesce chiar și acum în acea 
eresiă, der se încercă a o susține cu 
argumente.

Pentru ca omenii competențt pe te- 
renulă limbei latine să potă judeoa în 
cunoscință de causă, reproducă ceea ce 
scriam în critica gramaticei:

„Cu tote că mai aveam multe de 
spusă, multe lucruri, cari puteau servi 
autorului la o a doua edițiune, — der 
când d-sa dă scolariloră vorbe plăsmuite, 
cari nu se citescă în tdtă latinitatea cla
sică, ca natus-us‘, când d-sa nu cunâsce 
usulă participiului în unire ou ună sub
stantivă (ca s. e. post captam Troiăm) 
și când fece dintr’ună verbă ună sub
stantivă de declinarea IV, fără să ob
serve, că în casulă acesta nu se pote 
explica acusativulă Christum, atunci să 
mi-se permită a curma orl-oe discuțiune“.

(3)
Gramatica Latină

de
Domnulu Lazaru Silineami.5

7) Der culmea cutezanței o găsesce 
d-nu Șăineanu în faptulă, că eu, „unti 
părăsită, care trăi eseu dela munca altora, 
care n’am contribuita, după d-sa, nici la 
vulgarisarea limbeloră clasice, nici n’am 
publicată vr’o lucrare dre-care, sS aruncă 
prafă înaintea ochiloră d-sale, impută 
erori de românesce d-sale, care se mân- 
dreșce a o spune de ună șiră de ani 
scruteza fusele trecute și actuale ale gra
iului româuă“, etc., etc. După acestă 
exordiu ditirambică transcrie următorele 
greșeli, relevate în critica mea: înaintea a 
doue consone, apele sunsă frigurose, tote 
trele genuri, dela presintele se formeză.... ,
fii și copii (în locă de fiii și copiii), 
aripa stângă lupta cu dușmanulu.

„Desfidă pe d-nu Barbu“, continuă 
ilustrulă filologă, „a’ml arăta equivalența 
reală a aceloră erori!“ (!)

Fiindcă equivalența reală a aceloră 
erori nu pote fi decâtă alte erori, măr- 
turisescă cu părere de rău, că nu potă 
urma acestei mândre desfideri. Decă însă 
d-nu Șăineanu înțelege altă-ceva prin 
aceste cuvinte, îlă rogă să bine-voiască 
a ’ml oferi putința d’a-lă pricepe. Vas-
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Concentrări de trupe rusesci.

Din Basarabia i-se scrie „Românu- 
lui“, că în jurulă Benderului, Chișine- 
ului și Chievului suntă concentrate nu
merose trupe rusesci. In dilele trecute 
tdte acele trupe au fostă inspectate de 
intendentul^ generală Șavartzov însoțită 
de ună generală de divisiă. Numerose 
comande de oantitățl mari de grâu, orză, 
ovăsă și fenă se facă pe la diferiți între
prinzători din Basarabia.

Ună nou imperiu.
„Standard11 află din Petersburgă, că 

în timpulă visitei împăratului germană la 
curțile din Copenhaga și Christiania s’au 
făcută importante combinațiunl politice 
și a fostă din nou atinsă veohia ideiă 
d’a se întemeia o Scandinaviă mare, care 
să cuprindă Svedia, Norvegia, Danemarca 
și fostele provincii svedice ale Finlandei. 
Ținândă semă de acestă scire, apare de 
totă importantă hotărîrea Țarului d’a nu 
visita în anulă acesta Copenhaga.

Cununia archiducesei Maria Valeria 
cu archiducele Francisca, Salvatorii, s’a să
vârșită astăzi, Joi, în 31 Iulie n. în Isohl. 
Archiducii, miniștrii, somitățile militare 
și civile, și demnitarii curții au plecată 
erl la Ischl ca să asiste la cununiă.

** *

*) Scriitorulă acesta era Teodoră 
Kovâry, Prepositulă de astădl, căruia 
printr’o rară mistificare i-se face impu
tarea a fi oferită limba maghiară ca limbă 
de propunere.

„ Maghiarisarea Reșiței “ !! „Pester 
Lloyd“ spune, că „reuniunea pentru lă
țirea limb ei maghiare în Reșița11 a adusă 
lucrulă acolo, că adl în Reșița, unde mai 
nainte se vorbia numai nemțesce și ro- 
mânesce, er unguresce numai de func
ționari, mai în tote familiile se vor- 
besce unguresce, pănă și în cele emi
grate din Boemia. In șcălele susținute 
de reuniune se pune deosebită pondă 
pe învățarea limbei ungurescl și în gră
dina de copii a reuniunei li-se vorbesce 
esclusivă copiiloră numai unguresce. 
Societatea căii ferate austro-ungare spri- 
jinesce cu bani acâstă reuniune.

Așa ne spune făia din Pesta. Las’ 
că privimă totă luorulă ca o reolamă 
ridiculă, der întrebămă pe Românii din 
Reșița: ce dică la calumniile ce li-le 
aduce reuniunea din vorbă prin foia per- 
ciunațiloră din Pesta, că suntă în ajună 
d’a’șl lăpăda limba și cu ea naționalitatea 
și legea loră românescă? N’ar fi tim
pulă, ca în familiile loră să’nceteze a 
mai rosti vorbă ungurescă ?

** *
Cale ferată nonă. Ministrulă ung. de 

comerță a fixată pertractarea asupra 
acordării concesiuniloră pentru constru
irea căii ferate vicinale Sibiiu-Tălmaciu- 
Avrigă și continuarea ei dela Avrigă la 
Făgărașă, pe c}iua de 7 Augustă n. Per- 

tractarea se face în ministeriulă de co
merță.

* * *
Fabrici in Ardealîi. Fabrica de celu- 

losă înființată în Turda de firma vie- 
neză Scholler va începe în Noemvre a 
funcționa. In comuna Comlău din Trei- 
scaune a înființată firma de lemnăriă 
Morpurgo și Comp, din Triest, în unire 
cu firma David Horn din Pesta, ună 
ferăstrău mare de lemne, care se va des
chide în dilele acestea. Intreprindătorii 
construescă și o cale ferată de 23 chi- 
lometri lungime din pădure pănă la fe
răstrău. * * *

încercare de a răpi. Din Oedenburg 
află „Pester Lloyd Cântăreța de ope
rete Emilia Pojor îșl dase fetița acum 
vre-o 4—5 ani în mănăstirea Ursulineloră 
de acolo. In dilele trecute mama vru 
să-și ia din mănăstire fata, care acum e 
de 16 ani, der acesta înveninată de spi- 
ritulă din mănăstire, refusâ a merge 
după mamă-sa, dicândă, că „actrițele nu 
ducă vieță onestă și că s’a hotărîtă să 
trăiâscă ’n mănăstire, să se facă călu
găriță^ Călugărițele cu superibra loră 
încurăgiau pe fată în pasulă ei. Mama 
fetei atrase călugărițeloră luarea aminte 
asupra urmăriloră, ce ară resulta de aci 
pentru mănăstire, și ceru energică să-i 
dea fata, ceea ce se și întâmpla după 
s.'.ene violente. A doua Zi Emilia Pajor 
placa cu fata la B. Fiired. Dâr aci o 
aștepta altă surprindere. După vr’o două 
Zile veni în Fiired o amică a fetii din 
mănăstire, anume Maria Bragats, însoțită 
de o călugăriță, ca să răpescă fata. Ale
seră o oră, în care mamă-sa era ocupată 
la teatru, și isbutiră să fugă cu fata. 
Der curendă se descoperi absența fetei 
și o patrulă de gendarml prinse pe fu
garele și le aduse îndărătă după câteva 
ore la Fured. De aci se telegrafia la 
Oedenburg, întrebându-se decă a dis
părută o fată din mănăstirea de acolo. 
Directorulă poliției se duse în mănăstire 
și superiora, cuprinsă de spaima morții, 
îlă rugă ferbinte să-i dispună liberarea 
călugăriței ei și a amicei fetei Pajor, 
„de6re-ce Bragats a plecată din propriulă 
ei îndemnă și cheltuielile călătoriei i-le-au 
suportată fetele din mănăstire.u

*
* *Marcarea biletelor^ de cale ferată. 

Pe viitoră se voră marca, înainte de fo
losire cu data Z^ei ȘÎ biletele de călă
toria cu cupone și limitrofă. In șalele de 
așteptare și pe peronele stațiiloru numai 
cei cu bilete de călătoria ori de pe- 
ronă, der marcate, potă sta. Marcarea se 
face în stațiunile mai mici la cassa de 
bilete, în stațiunile mai mari la por
tar ă. * * *

Măsură vrednică de imitații. 0 ser- 
vitore, pe care stăpânii o lăsaseră acasă 

cu co pilulă loră, pentru ca să pdtă merge 
la jocă, lăsă timpă de două ore copi- 
lulă singură acasă. Poliția a pedepsit’o 
cu optă Zii0 arestă.

* *
Omoră. Locuitorulă Ionă Boldură 

din Vormaga. comit. Huneddre, îșl duse 
în 21 Iulie vacile în păduricea numită 
„poiana11. Nevenindă sera acasă, fu cău
tată și găsită omorîtă în modă îngrozi- 
toră. Gendarmii au arestată în Hărău 
pe ună individă, care pe timpulă săvâr
șire! omorului era ocupată pe o holdă 
de cucuruză în apropiere și apoi dis
păruse.

** *
La universitatea din Clușiu va ține 

profesorulă Dr. Hugo Meltzl prelegeri 
de literatura francesă și englesă.

** #
Focă. In Orăștiă au arsă 17 case, 

edificii laterale și șuri pline, cu care o- 
casiune au perită în flăcări multe ani
male.

«* *
Posturi de servitori poștali ol. II în 

circumscripțiunea direcțiunei poștale și 
telegrafice din Sibiiu, cu lefa de 300 fi. 
pe ană, 60 fi, bani de locuință și uni
forma de oficiu. Petițiile se adreseză 
pănă la 10 Septemvre n. direcțiunei nu
mite.

** *
Vagonii aprinsă. La trenulă, oe a 

plecată la 28 Iulie dimineța la 5 ore 
din Esseg, s’a aprinsă aprbpe de Ba- 
ranyavar ună vagonă prin scântei dela 
locomotivă. In vagonă se aflau mai multe 
femei și ună bărbată. Femeile, cuprinse 
de spaimă, căci foculă pătrunse și în in- 
teriorulă vagonului, fără a fi observată 
de personalulă trenului, începură a striga 
cumplită, ba una din ele leșina. Bărba- 
tulă cu pericululă vieții, căci trenulă 
mergea înainte, se sui prin ferestra va
gonului pe coperișulă acestuia să tragă 
de funia dela semnală. Spre mirarea lui 
însă, nu era nici o funiă. Atunci îucepu 
a striga din răsputeri, pănă ce în fine 
conducătorulă locomotivei, observândă 
pericululă, opri trenulă. Fooulă a fostă 
apoi stinsă.

întâmpinare.
(Iu causa gimnasiului din Beiușîi.)

(Fine).

După acestă scurtă digresiune, trecă 
la a doua învinuire, și dechiară cu totă 
resoluțiunea, că eu nu am oferită nici
odată gimnasiulă spre a trece în po
sesiunea statului, nu am oferită nici
odată limba maghiară ca limbă de pro
punere, măcară să fi afirmată acesta 
despre mine chiar Prea Sânția Sa Dom- 
nulă Episcopă, mistificată și sedusă ne
greșită de vr’unulă din consiliarii săi. 

— Publice-se și arete-se măcară și nu
mai ună petecă de hârtiă dela mine, din 
care ar resulta, că ași fi avută cu cineva 
pertractări de natura celoră imputate. 
E și absurdă a presupune, că în timpu
rile mai bătrâne, când deră eu trebuiam 
să fiu dintre cei mai tineri la gimnasiu, 
ași fi putută face oferte despre lucruri, 
de cari eu nu dispuneam, ci numai pa- 
tronatulă, și că s’ar fi aflată vr’ună or- 
gană atâtă de naivă ală guvernului, ca 
să se demită în pertractări de acelea cu 
ună simplu profesoră.

Mai atingă una dintre obiecțiunile 
private, că învinuirea asupra mea s’ar 
deriva pote de acolo, că voiu fi fostă 
notară consesuală pe timpulă, când se 
voră fi făcută tentative a pacta cu gu- 
vernulă, și răspundă categorică, că a- 
tâtă după programele gimnasiall, câtă 
și după protocolele consesuall, eu am 
fostă notară numai într’ună ’ană sub 
prodirectoratulă lui G. Krausz, sub care 
nu sciu să se fi făcută atari încercări, 
deră cu care eu și alții dintre colegi 
am avută cele mai mari neplăceri, că 
nu ne-amă învoită a primi prin deci- 
siune consesuală limba maghiară, ca 
limbă protocolară în loculă celei latine 
de pănă atunci. Acelă directoră supe- 
rioră a fostă, care a propusă la guvernă 
să introducă la noi istoria, geografia și 
filosofia în limba maghiară și după-ce 
s’a primită de patronată istoria și geo
grafia — bagă semă după d. L. M. totă 
sub împrejurările cele mai favorabile — 
n’a încetată a solicita la guvernă ese- 
cutarea proiectului său de mai nainte și 
cu respectă la filosofiă. Ecă câteva pa- 
sagie din protocolulă așternută Ordina- 
riatului diecesană în Aprilie 1878 mai 
totă după conceptulă meu:

„Dela ună timpă încoce se atacă 
acuși pe față, acuși pe ascunsă, atâtă 
caracterulă românescă, câtă și esistența 
gimnasiului nostru. Așa este sciută, că 
direcțiunea școlară superioră a distric
tului Oradană, sub pretextulă de bună
voință pentru propășirea tinerimei nds- 
tre române, încă în anulă 1875 a proiectată 
la înaltulă ministeriu ală instrucțiunei 
publice, ca geografia, istoria și filosofia 
să se propună la noi în limba maghiară 
cu scopă de a facilita învățarea acestei 
limbi. Acestă funestă proiectă s’a co
municată pe calea patronatului cu direc
torulă gimnasială cerendu-i-se opiniunea 
motivată.

„Precum aflămă din actele gimn-i- 
siall, directorulă de atunci*)  în represen- 
tațiunea sa cătră patronată a răsfrântă 
argumentațiunile direcțiunei superiâre și

Afirmam prin urmare și afirmă și as- 
tădl, că vorbele natus - natus, că aceste 
forme substantivale nu se întelnescă în 
tâtă latinitatea clasică, și desfidă pe ori
cine a-ml arăta ună lo că în autorii cla
sici latini, care să conțină vorbele natus- 
natus. Tocmai pentru acesta credeam și 
credă, că este puțină pedagogică a da 
scolariloră începători de învățată vorbe 
plăsmuite de filologi, anume pentru ex
plicarea unoră forme existente.

Der nu aci este nodulă eestiunii. 
Monstruositatea erorii este, că ilustrulă 
latinistă crede, că natum din complexulă 
vorbeloră post Christum natum este ună 
substantivă de declinarea IV (!) Și 
ca să probeze acâsta, eta cum proce- 
dâză:

Mai ântâiu, pentru că frasa mea ci
tată mai susă era în întregimea sa ina
tacabilă, o ciuntesce și reproduce din 
ea numai partea următore, care isolată 
de restă presenta mai puțină resistență:

„Când se dă școlariloră vorbe plăs
muite, care nu se citesoă în totă lati
nitatea clasică, ca natus-us, atunci să 
mi-se permită a curma orl-ce discu- 
țiune“.

După-ce execută acestă operațiune, 
iute alergă la dioționarulă lui Freund, 
pe care d-sa îlă ia dreptă autoră cla
sică și citeză cu o trufașă și fariseică 
convingere următorele:

„Natus-us m. naissance, âge, annees: 
homo magno natu (Livius), filius maximo 
natu (Nepos), animus gravior natu (Te- 
rentius)“... Apoi urmeză cu grațiositățile 
obicinuite.

Fiind-că îmi cunoscă omulă și fi- 
ind-că eram pe deplină convinsă, că 
acele vorbe puse de d-sa în gramatică, 
adecă natus-natus, nu se găsescă în totă 
latinitatea clasică, am căutată să mă 
convingă la fața locului de fidelitatea 
reproducerii. Și nu m’am mirată de locă 
aflândă, că d. Șăineanu denaturândă tex- 
tulă îșl reluase meseria pseudapografică 
și suprimase ,câteva cuvinte, care îlă pre 
incomodau. Ecă textulă lui Freund în 
traducere :

nNntus-us se întrebuințâză numai în 
ablativ11, apoi urmeză exemplele repro
duse de d. Șăineanu, prin care se con
firmă întrebuințarea acestei vorbe într’o 
singură formă natu.

Chiar în marele lexiconă ală lui 
Forcellini nu se trateză de locă natus-us, 
ci numai vorba natu, unde se Zice: hic 
solus casus in usu est (numai acestă casă 
e în ws.)

Acuma lucrulă se limpedesce. Decă 
însuși Freund, autoritate invocată de d. 
Șăineanu, declară că nu există în latinitate 
natu-us, decâtă numai doră vorba natu, 
cum ar mai pută exista o altă formă 
substantivală natum și anume ca acusa- 

tivă alu declinării IV? Der atunci ce 
să fiă acelă natum, se întrebă pote iu- 
mită ilustrulă filologă. Limba latină are 
multe particularități, pe care domnia-sa 
nu le cunosce, și nu e loculu aci să se 
facă d-lui Șăineanu o lecțiune despre 
întrebuințarea participiului. Acestă ex
punere a mea o credă suficientă pentru 
a îndupleca pe d. Șăineanu, ca la o 
analisă a complexului post captam Troiam 
să nu ia captam dreptă ună substantivă 
capta,-ae.

Din tdte acestea se constată, că 
noulă latinistă, pentru ca să potă sus
ține o absurditate, a separată o parte 
din nexulă afirmațiunii mele și, muti- 
lândă textulă dicționarului lui Freund, 
isbuti a-șl forma ună argumentă amăgi- 
toră. Acestea suntă tote punctele, asupra 
cărora autorulă gramaticei bine-voiesce 
a-ml răspunde. Argumentele, de care s’a 
servită în întrega sa întâmpinare, suntă, 
precum s’a demonstrată în de-ajunsă, 
basate parte pe falsificări de texte și pe 
qui-pro-quo-url naive, parte pe nesciința 
limbeloră latină și francesă.... der mai
alesă pe cuvinte injuriose, insolente. Ce
titorii mei voră judeca pe partea cui 
se află dreptatea și probitatea.

Deși d. Șăineanu nu răspunde la 
cele mai multe și mai însemnate din o- 
biecțiunile mele, mai alesă la cele re
lative la plană, execuțiune și metodă, 

totuși, fiind-că la începutulă întâmpinării 
sale taxeză argumentațiunea mea de ha- 
lucinațiune, nevoindă să recundscă decâtă 
3 erori în tâtă gramatica sa, voiu enu- 
măra numai unele erori, care se potă 
resuma sub o formă mai simplă, pentru 
ca dmenii competențl să judece,

D. L. Șaineanu afirmă:
1) Că începutulă primei orațiunl ca- 

tilinare trebue cetită : Quousque, tandem, 
Catilina, abutere (= abuteris) patientia 
nostra.

2) Că din mai bine de 50 greșeli 
de cantitate întâlnite de mine numai 3 
nu suntă halucinațiunl, dintre care 2 le 
aruncă în spatele tipografului și pentru 
una ia d-sa răspunderea.

3) Că miile se declină și la singulară.
4) Că ducenti, trecenti suntă nede- 

olinabile.
5) Că Romanii pronunțau ancipita 

și lungă și scurtă in acelașă timpă.
6) Probâză atâtă prin regule, câtă 

și prin paradigmă, că genetivulă de la 
senex este senium.

7) Că există forme ca moneeban, mo- 
neebo, moneens,

8) Că laetor însemneză înveselescă, ubl- 
que pretutindeni, plerumque forte adesea, 
pugno și dimico luptă, appropinquo apro- 
piu, super coenam după cină, ubi îndată, 
ultra dinoolo, infra josă, mentior mențio- 
neză, pomenescă, servo-are servescă, con- 
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basându-se pe principiile de didactică, 
de dreptate și de echitate, a opinată, ca 
să nu se introducă limba maghiară pen
tru studiile respective.**)  Patronatul!, 
din rațiuni, care nl-au rămasă necunos
cute, pare că nu a luată în considera- 
-țiune opiniunea directorului, ci a adop
tată partea cea mai mare din proiectulă 
direcțiunei superiâre, precum se vede de 
acolo, că încă în decursulă aceluiași ană 
s’a ordonată, ca geografia și istoria să 
se propună în limba maghiară.14

*) Onoratele redacțiuul, cari au publicată 
raportulă de sub întrebare, suntă rugate cu 
totă respectulă se binevoiescă a publica acestă 
întâmpinare, și decă pentru scurțimea timpului 
nu le voiu pute-o trimite directă.

Idem. —

**) Amă dată locă și acestei întâm
pinări, pentru că suntemu și trebue să 
fim! cu totul! imparțiali într’o cestiuue 
atâtă de momentosă ca cea de față. Der 
să ne ierte părintele Sfurlea să-i s >unemă, 
că este în cea mai mare rătăcire, decă 
crede, că încrederea și alipirea esprimată 
de cătră părinții din consistoriu față cu 
Episcopulă, „nulifică44 seu nimicesoe cele 
scrise de „ună preotă44 în nr. 127 ală 
„Gazetei44.încrederea manifestatăprivesce 
faptele și intențiunile cele bune ale Episco
pului acesta însă nu eschide, ca cei ce ’i-an 
votată încredere să dorâscă fierbinte, ca 
nu cumva Episcopulă, ascultând! de șop- 
tele unoră sfetnici ai săi, cari nu suntă 
pătrunși de însemnătatea causei, să se

„Corpul! profesorală a fostă obli
gată să se acomodeze ordinațiunei res
pective după disa: eIke tțJ /3ia, dâră as- 
tăcjl, după esperiențe de aprope trei ani, 
nu pote să nu-și exprime intima sa con
vicțiune, că prin acea măsură, contrară 
caracterului românescă ală gimnasiului, 
contrară didacticei și dreptății, nu numai 
că nu s’a facilitată învățarea limbei ma
ghiare, ci mai vârtos! s’a îngreunată, și 
pe lângă acesta s’a împedecată fârte 
sensibilă progresulă dorită în studiile 
respective.“ — Urmâză apoi argumenta- 
țiunea minuțiosă, concludândă în contra 
întroducerei filosofici în limba maghiară.

Dintre argumente citez! numai ur- 
mătorele:

„...Metodul! de a propune elevilor! 
într’o limbă, pe care ei nu o înțeleg!, 
este condamnată de pedagogi, și de toți 
omenii progresului14, ....âcă memorabila 
sentință a unui archiereu românesc despre 
scolele greeescl de odiniâră, în oare dice : 
„se învâță ou întunecare dela cele ne- j 
sciuie la cele nesciute, cu numiri și cu I 
oanăne și cu mulțime de cuvinte însăr- I 
cinândă mintea învățăceiloră și porun- | 
cindă să le învețe de rostă ca papagalii I 
nimica cu totulă sciindă, seu înțelegendă 
din cele ce înveță, — „chiar așa stămă 
noi cu istoria și geografia....44

„Afară de acestă anomaliă... s’a mai 
introdusă la noi și acelă metodă irațio
nală, că studiulă limbei maghiare, din a 
treia clasă începând!, se propune în 
limba maghiară din manuale maghiare, 
și direcțiunea superiâră, care sprijinesce 
acestă metodă nenaturală, nu. pregetă a 
ne imputa, că nu se face progresulă aș
teptată în limba maghiară. Asupra a- 
cestui metodă se pâte aplica numai „mu
tate nomine44 aceea ce cjice gramaticulă 
Sciopius la Gesner despre învățarea lim
bei latine în scolele latinescl de odi
niâră : „Est et aliud quiddam, cuius no
mine stultiiiae palma recentioribus de- 
betur, quod pueros gramaticae precepta 
prins discere postulant, quam i’li lin- 
quam latinam, qua praeoepta traduntur, 
intelligunt, quod quidem haud soio, quid

**) Representațiunea memorată se 
.află în archivulă gimnasială și trebue să 
fiă și în celă diecesană, numai să o fi 
căutată cei ce se provocă într’una la 
împrejurări favorabile.

fido încredă, quisquis fiă-care, etc.
9) Că se pâte <3* ce Pe românesce 

apă frigurosă.
10) Că este ună adevără istorică a- 

câstă proposițiune terra nostra nunquam 
provincia romana fuit.

11) Că este însuflătoră de patrio
tism! acestă aforismă: Ubi Bene, ibi 
patria.

12) Că în complexulă post Christum 
natum, acestă natum e substantivă de de
clinarea IV.

Aci termină, nu cu stihuri eșite din 
gura altuia, acăstă discuțiune, care, decă 
s’ar fi urmată asupra unoră cestiunl așa 
de elementare și fixate de sciință între 
profesori în vr’o țâră din Europa Occi
dentală, ună hohotă de rîsă s’ar fi ridi
cată în clasele culte ale societății și 
cel-ce ar fi susținută în ruptulă capului 
și cu mijloce așa de cotite eresiile ară
tate mai susă, s’ar fi expusă disprețului 
și ridiculului tuturora. La noi însă cel-ce 
a provocată o discuțiune de o asemenea 
natură și care este și va rămânea încă 
multă timpă nedumerită asupra cestiu- 
niloră tratate în aceste colâne, se con
sideră demnă de a ocupa o catedră de 
filologiă la cea mai înaltă instituțiune 

.de cultură din țeră. N. Barbu.
NB. Reproducem! aprețiarea ce o 

dace „România44 oriticei d-lui N. Barbu 
asupra gramaticei din vorbă:

magis absurdum et abhorrens cogitari 
possit.44

Acestea le citaiu, ca să arătă, că 
fiecum să fi făcută nu soiu oe oferte 
pentru limba maghiară ca limbă de pro
punere, ci împreună cu colegii mei m’am 
luptată în contra întroducerei aceleia cu 
tote mijlâcele, câte ni-au stată la dis- 
posițiune.

Pentru introducerea metodului bi
ciuită mai susă ou privire la învățarea 
limbei maghiare din manuale maghiare, 
mi-s’a făcută directă imputare, la ce 
am răspunsă pe scurtă în consistoriulă 
plenară, că „în aceea atâta-mi este vina, 
că am fostă și eu profesoră în anulă 
1869 numai după doi ani de servițiu.— 
Se vede, că din acesta s’a făurită armă 
în contra mea după sofisma: „quia cum 
hoc, ergo propter hoc.44 Eu n’am apro
bată nicl-odată acea erâre pedagogică, 
imitată și altă-undeva, nesmintită, că nu 
de bună-voiă. Noi în Beiușă nu ne-amă 
putută ascunde dinaintea necesității de 
a învăța limba maghiară câtă se pote 
de bine, ce pretindeau chiar părinții 
eleviloră și alte rațiuni, care n’am să le 
înșiră aci. Dâcă n’am nimerită metodulă 
celă mai bună, e o slăbioiune omenescă 
nu numai a mea, ci și a celorlalți, câți 
amă servită la gimnasiu în anii aceia, și 
dâcă nu ni-s’a concesă modificarea aoelui 
metodă, ârășl nu e vina mea, seu a co- 
legiloră mei. Chiar în protocolulă citată 
înaintată la V. Ordinariată prin fostulă 
directoră Petru Mihuță, s’a făcută o 
propunere mijlocitâre. Unulă dintre vâ
nătorii după numele scriitoriloră presu
puși, a fostă membru în guvernulă die
cesană și forte aprope de episcopă, de 
ce nu a încercată a corege erârea pe
dagogică a celoră dela Beiușă?

Celoră ce le place a arunca vina 
pentru limba maghiară asupra fostului 
directoră Teodoră Kbvari și asupra mea, 
le refleoteză de-ocamdată, că prin arti- 
cululă de lege XXX din 1883 se părea 
dată ocasiunea a face barem! încercarea 
de a limita limba maghiară în oadrulă 
legei la aparință favorabile, dâră direc- 
torulă gimnasiului Petru Mihuță, nes
mintită consultândă factori mai decicjă- 
torl, n’a cutezată să-și bage mâna în 
vespariu. Atunci corpulă profesorală a 
încercată a mări numărul! oreloră pen
tru limba română cu câte una în clasa 
I și II, și numai după multe represen- 
tațiunl a scăpată ora proiectată pentru 
clasa I, eră cealaltă în mijloculă anului 
scolastică a trebuită să se adaugă erășl 
pentru limba maghiară. Atunci, încâtă 
sciu eu, s’a întâmplată prima-dată, că 
s’a făcută oficiosă obiecțiunea, „că li- 
terile fundaționale nu declară limba ro
mână ca limbă de propunere a institu
tului44 (vedi relațiunea directorală în 
programulă anului scol. 1883/84.)

D. L. Șăineanu, suplinitoră ală mai 
multoră catedre de diferite categorii în 
BucurescI, a scosă de sub țipară o gra
matică a limbei latine pentru școlarii 
începători. „Constituționalulă44 a publi
cată în două dile ună articolă ală d-lui 
Nicolae Barbu, profesoră de limba latină 
și elenă la liceulă Sf. Sava, în care face 
nisce aprețiărî forte aspre asupra acestei 
luorărl didactice, arătândă, că este în
cărcată de o sumă de erori grave, cari 
probâză, că autorulă are cunoscințe forte 
mărginite și greșite asupra reguleloră 
gramaticei latine.

Nu avemă la îndemână opera d-lui 
Șăineanu, ca să putemă controla cele ce 
înaintâză d. N. Barbu. Insă autoritatea 
d-lui Barbu în acestă materiă nu ne per
mite a ne îndoi. De aceea credemă, că 
ar fi bine, ca ministerulă să ceră mai 
multă atențiune dela cei cari cerceteză 
cărțile ce se aprobă, pentru că nimică 
nu pote fi mai periculosă decâtă intro
ducerea de cărți eronate în scoli. Și ne 
pare bine că tocmai „Constituționalulă44 
a dată ospitalitate rânduriloră d-lui Barbu, 
mărturisindă 6re-cum, că la ministerulă 
instrucțiunei se dă aprobare la cărți fără 
a se cerceta. De aceea ceremă să în
ceteze odată cu aprobarea cărțiloră fa- 
vorițiloră, căci din pricina acesta avemă 
atâtea cărți stupide în literatura di
dactică.

Ași mai avă multe de cpsh, ași pute 
reflecta și la apostrofările necrestinescl 
din raportulă citată, m’așl pute provoca 
la marturl clasici, făcendă vr’o câteva 
spicuiri prin cj'arele maghiare, dâră ca 
să nu lungescă acum discusiunea, încheiu 
cu cuvintele sântului Augustină, citate 
după d-lă Augustină Lauran : „Crimen 
quippe falsum, quod est calumnia, reum 
non facit hominem, nisi apud judicem 
hominem. Ubi autem Deus iudex est, nul- 
lus falso crimine laeditur, quia non cui 
obiicitur, sed obiicienti potius imputatur44. 
(Enarrat. în psalm. 118 concuo 27.)*)

Teodorii Roșiu.

Dând! loctt acestei întâmpinări, 
trebue se respundemu cu părere 
de reu, că nu putemu satisface 
rugărei, ce ni-o adreseză d-lu Teo
doră Roșiu, ca sâ arătăm! fără 
reservă, decă amu primită, seu 
nu vre-ună articulă seu vre-o 
corespondență dela d-sa în afa
cerea gimnasiului din Beiușiu, de- 
6rece deja în Nr. 151 ală foiei 
nostre amă declarată cu privire 
la suspițiunile, ce s’au pornită în- 
contra unora și altora, urmă- 
târele:

Fiindă-că vedemă, că s’a por
nită o gonă în contra presupuși- 
loră autori ai articuliloră și co- 
respondențeloră apărute în „Gra- 
zetă“ în causa gimnasiului din 
Beiușiu, trebue se declarămă, că 
noi considerăm! aceste suspițio- 
nări orbe și pătimașe ca ună a- 
tentată asupra consciinței și asu
pra libertății liberei manifestațiunl 
a opiniunei în pressă. De aceea 
nu noi vornic fi, cari se le darnic nu- 
trementu, luându aci pe unulic, aci pe 
altulic in scutii în contra loru.'*

Ceheiu, la 26 Iuliu 1890.
Onorată Redacțiune!

In n-rulă 153 ală prețuitei „Gazete 
a Transilvaniei44 referințele „Revistei po
litice44 aduce neadevăruri în cele ce a- 
tingă modesta-mi persână.

Pentru-că 1. Cu Magn. D. Canonică 
Lauran nu am altă nemoteniă decâtă 
a) în Christosă; b) în spirită și idei 
(decă aceste potă fi demne de ale lui) 
și c) în sânge ca Română. Seu pâte 
atributulă de „neamă44 dată mie prin 
referentulă era să fiă ironiă? Și așa 
numai mândru potă să fiu ou acestă ne
moteniă.

2. Pentru-că: nu „pe preoții adunați 
în conferință*  i-am declarată „de contrari 
ai Episcopului*,  ci numai pe ritnii preotuf 

, asta o și susțină. Și decă acelă „unu 
preoții*  s’ar demasca — în treburi bune 
— pote mi-așl da de vorbe ou domnia 
lui.

Că la declararea-mi drâptă și firmă 
^preoții din conferință au răspunsă, vo- 
tându încredere și alipire Episcopului de- 
sarmându-mă“, gratuleză veneraților! 
frați! Și pe mine m’au desarmată, spre 
marea-mi bucuriă; dâr cu totului și de 
tâtă puterea cuvântului pe aoelă „ună 
preotă*,  ală căruia articlu din nr. 127 
ală „Gazetei44, prin acordul! celoră 
73—80 preoți dieoesanl, se nulificâ.**)  

Și asta nu e meritulă lui sâu ală meu, 
ci ală celui mai venerată Praesulă.

Când vă rogă onorată Redacțiune 
a da publioului aceste ordurl, — contând! 
la imparțialitatea promisă — sum: 

cu distinsă venerațiune :
Georgiu Sfurlea, 

preotul! de Celieiu.

Programulu silsescu în lumină, 
Bausznern-iană,.

Deputatulă guvernamentală sasă 
Guido Bausznern a adresată o sorisâre 
cătră alegătorii săi, în care cerându’șl 
scuse, pentru-că nu pâte să se presen- 
teze în persână înaintea loră din cause 
sanitare, <|ice, privitoră la programulă 
săsescă, că a fostă o luptă grea și amară 
aceea, pe oare atâta timpă a trebuită s’o 
porte elă în contra politicei săsescl es- 
clusiviste de partidă. Cu bucuriă deci a 
salutată diua, în care în cele din urmă 
între diferitele vederi contrare a pășită 
la mijlocă înțelegerea stabilită la adu
narea din Sibiiu dela 17 Iunie n. Bausz- 
nern dice, că tot-dâuna a stăruită ca 
alegătorii să se alăture la ună anumită 
programă politică, er programulă acesta, 
generală, cuprinde în sine cele patru 
puncte: nedisolubilitatea monarchiei și 
în deosebi a țăriloră corânei St. Ște
fană ; nevătămarea pactului dela 1867; 
recunâscerea ideii de stată maghiară; 
recunâscerea limbei maghiare oa limbă 
îndreptățită de stată și intrarea în nu
mără câtă se pâte mai mare a tine- 
riloră sași în serviciulă statului pe tâte 
terenele.

Continuând!, Bausznern reflectâză 
la acele puncte ale programului, în care 
se cji06, că deputății cu învoirea alegă
torilor! săi au voiă să între în ori care 
partidă, afară de partida independen
ților! și dela 48. care țintesce ruperea 
unimei personale și a Ungariei de cătră 
Austria. Acest! punct! ală programului 
a formată obiectă de înfooată discusiune 
în conferințele, ce-au precedată adunărei 
generale, pănă ce s’a hotărîtă, că lu
crul! acesta se lase la libera alegere 
a alegătorilor!. Privitoră la punotulă 
acesta Bausznern (jiee) c& ®1! nu oo- 
răspunde pe deplină convicțiunilor! sale, 
pentru-că părerea lui este, că ori și care 
alegător sas și deputat sas, fără de escepțiune, 
trebue să se alăture la partida guvernamentală; 
cu tâte acestea, cjic® elă, într’ună stată 
constituțională nu poți silui convingerea 
nimărui, deci trebue lăsată la libera ale
gere a fiă-căruia, la care partidă să se 
alăture.

Bausznern speră, că cu simpatia, ou 
care a întâmpinată întrega opiniune pu
blică din Ungaria noul! programă să
sescă, va întâmpina și guvernulă împli
nirea dorințelor! lui ; apoi 4i°e> că aed 
alegători și deputațl sași, cari suntă înoă 
acjl în tabăra oposiției, în interesulă 
bine pricepută ală poporului loră vor! 
trebui să se alăture mai târdiu la par
tida guvernamentală. El! apoi îșl es- 
primă bucuria, că la viitârele alegeri 
nu se va ivi mai multă netoleranța, care 
a produsă atâta amărăciune și ură între 
Sașii din Ardeală și care chiar și pe 
dânsulă l’a adusă în posițiă de-a purta 
mereu ună răsboiu desperată cu conce
tățenii săi.

Bausznern apoi sfirșesce cu dorința, 
ca pacea și frățietatea făcută la Sibiiu 
să fiă veclnică pentru Sașii ardeleni, să 
fiă una în credința față cu statul! ma
ghiară, de a cărui sârte e legată sârtea 
poporului săsescă.

Zn.sciînta,re_
Despărțământul! ală XVTII-lea (ală 

Turdei), ală „ Asociatiunei transilvane 
pentru literatura română și cultura po
porului română44 îșl va țină adunarea 
generală anuală în 10 Augustă st. n. a. 
c. la 3 âre p. m. îu M.-Ludoșă. La 
care adunare prin acâsta suntă invitați 
cu totă respectulă atât! membrii Aso- 
ciațiuuei, câtă și cei interesați de cul
tura poporului română.

Turda, 27 Iuliu st. n. 1890. 
Comitetulii despărțământului. 

------------- j 
înduplece a denega clerulu și poporului 
său rugarea de a conchiăma sinodul!. 
Și acesta dorință, astădl generală, a es- 
primat’o și „preotul!44 din nr. 127 al! 
„Gazetei".------------------------------ Red.

— - ■ - - - - - — —-=•
Editor! și redactor! responsabilă: 

Dr. Aurel Mureșianu.
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Uwrsulă pfieței
din 31 Iuliu st. n. 1890.

Bancnote românascl Oump. 9.19 Vând. 9.21
Argint*  românesc*  • n 9.15 n 9.18
Jtopoleon-d’orl - - - H 9.19 rt 9.21
Lire tur cos ci - - - n 10.45 10.50
Imperiali .... n 9.43 M 9.48
Galbin! n 5.43 r 5.48
BeriB.fonc.„AJbinauâ°/0 n 101— w

n n n 1 Io rt y9.50
Ruble rusesc! - - • n 135. - i’ 136.—
Mărci germane - ■ » j —.—
Discontulft 6- P"/o pe an*.

CnranfC la bursa âe Vieta
din 30 Iuliu st. n. 1890.

ost*  ungare țl-ma emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căilor*  ferate do

ost*  ungare (2-a emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căilor*  terate ds

ost*  ungare (3-a emisiune) - • 111.75
Bonuri rurale ungare.................... 89 20
Bonuri croato-slavone........................104.25
Despăgubirea pentru dijma de vin*

unguresc*  ....... —,— 
Împrumutul*  cu premiul*  unguresc*  139.60 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

Renta de auri 4'J/tl............................. 101.95
Renta de hârtiă5u/0 -..........................92.80
împrumutul*  căilor*  ferata ungars -

aurii 115.76
dto argintii.............................. 97.80

Amortisarea datoriei căilor*  ferate de

ghedinului - - 127.80
Renta de hârtia austriacă .... 88.45
Renta de argint*  austriacă .... 89.55
Renta de aur*  austriacă.................... 108 70
Dosuri din 1860   140,50
Acțiunile bănceiaustro-ungar» - - 982.—
Acțiunile băncei de credit*  ungar. - 351.75 
Acțiunile băncei de credit*  snatr . - 306.25
Galbeni împărătesei.............................. 5.47
Hapoleon-d’orI................................... 9.21
!i£arcl 100 împ. germano .... 56.72*/ 3 
Londra 10 Livrss starlings .... 116 —

Sosirea §i plecarea iremilon în Brasovn.
I. Plecarea trenurilor^:

I. Dela Brașovu la Pesta
Trenul*  de persone: 10 ore 32 minute sera.
Trenul*  accelerat*:  2 ore 43 minute după amedi.
Trenul*  omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovd la Bucurescî:

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

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

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

2. Dela Bucureci la Brașovu:

Trenul*  accelerat* : 2 ore 13 minute după amedi.
Trenul*  de persdne: 10 ore 17 minute s6ra.
Trenul*  de mărfuri cu vagone de persone: 4 ore 20 min. după amedi.

/□OOOOtMMKXMMMXMMXXJOOOOOOOOOC
I ABONAMENTE„GAZETA TKAHSILVAHIEr*

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni.
luni.
anu .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unti

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

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10 f'r.
20 tr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
ană............................................................... 2 fl. —
șese luni.........................., ... . 1 fl. —
trei luni...............................................

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

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facil mai ușorii și mai

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

a scrie adresa lămuriți! și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

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

Budapesta—BredeaHu 5® —BSualapesta
Trenă 
accele

rată.

Trenă 
accele

rații

Tren de 
per- 
sâno

Trenă 
accele
rată

Viena
Budapesta 
Szolnok
P, Ladăny

Oradea-mare

Mezb-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbeu 
Nădășel

Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
UiAra
Vințul*  de sus*
Aiud

Teiuș*

Qrăciunel*
Jlașiu 

Micăsasa 
Copșa mică 
Mediaș*  
Elîsabetopoie 
Sighișdra 
Hașfaiâu 
Homorodfl 
Augustin*  
Ap ața 
Feldidra

Brașov*

Timiș*
Predeal u

Bucurescî

4.26
4.58

8.—
2.-
4.05
5.46
Toi

7.11
7.41
8.16

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
3.46
4.31
4.54
5.14
5.40

T renu 
de pers 
10.35
11.02 
1123 
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47

6.252
6.38
6.59
7.11'
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49 :
9 56

10.02
10.22 :
10.39
10.57
11.20
11.36
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

1135

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.51
5.32
5.49
6.11
6. za
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

Bucurescî 
ff’M’edeialâk 
Timiș*

Brașovd

Feldidra 
Ap ața 
Augustin*  
Homorod*  
Hașfalău 
Sighiș6ra 
Elisabetopole 
Mediaș*

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunel*

Teiuș*

Aiud*  
Vințul*
Uiâra 
Cucerdea
Ghiriș*
Apahida

do

Clușiu

11.23
12.08

)
1

I I

I
sus*

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

Oradea-mâre \
I

P. Ladăny
’ Szolnok

HBwdapeBta

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

Trenu A*.??  
de

pers.

I

acoelo- 
ratu.

4.10
4.50
5.50

|
R.-I*eșța-JLradft-Teiușj  Teiuș-Aradd-R'-lPesta

Tren del 
psr- 
edno

Trenă 
accele
rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Copșa-micâ,—SIBiiiu

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
I. 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
II. 06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

4.45,
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11,53
12.27

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
432
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25

Viena
Budapesta
Szolnok

1.35
1.59 ■
2.32;
2.59 (
3.13
3.18
3.33
4.03 1
4.14 ,
4.36 | 
5.06-
5.24
5.45 î
5.51
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
5.101
8.15

10.40
7.20

Aradă

Glogovaț*
Gyorok
Pauliș*
Radna-Lipi
Conop
Berzava
Soborșin*  
Zam*
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibot*
Vințul*  de josu
Alba-Iulia
Teiușft_______

ova

8.—
2.-
4.20
8.10

-32.20 
= 2.34 
s3.05 
1:3.23 
s3.39

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22'
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

3.25 |Teiiiș*
9.40
1.02
5.27
5.50 Orăștia

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

Aiba-Iulia
Vințul*  de jos*
Șibot*

6.02 '
6.23
6.34
6.52
7.17 '
7.33
8.20 ;
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

Aradu

Szolnok 
madapesta

Viena

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56 

“616
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5 50

I

4.51
5.27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8 48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47
7.45

Copșa-micâ
Șeica mare 
Ldmneșâ 
Ocna
Sibiiu

Tr. de p.

4.05
4.35
5.16
5.47

T. (L p.

10.47
11.17
11.58
12 29
12.526.10

Tr. uni

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Tr. omn. Tr. <lc p. Tr. de p.

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Ldmneș* 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.2U 11.35

5.49
-6.06
=•6.24
16.53 
= 7.06
7.45

11.51
1.55
7.20'| 1.40 6.05!

©ucerdea -Oșorheiu 
fiSeghingafiu s&sescu

Tr. tio p.

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

Oșorhelu

2.55
3.25
3.46
3.56
4.33
4.48
5.11
5.30
5.50SSmeria (Piski)-K®et,r>®șenBi ^Petroșenă-SîraaeB’îaCPiski)

TLaTlK T, omn. 1. omn. i T. omu. T. omn. T. omn.
Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșeni 6.05 10.42 4.03'
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23 4.49.
Hațeg* 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57 0.24
Pui 9.39 2.03 6.1b Pui 8.07 12.33 6.04Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațeg* 8.51 1.19 6.43
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09 7.28
Petroșeni 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47 8.-

Reghinul-săs.

Tflmișâra—Aa*adâAradlă—Timișora
T. omn. T. omn. 1- omn. T. omn-

Arad* 6.18 4.18 Timișdra 6.30 1.10
Aradul*  nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
NAmeth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Mdmeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradul*  nou 9.09 3.41
Timișora 9.04 6.50 Arad* 9.25 3.55

Mirașteu 
Sânpaul* 
Iernut*
M. Bogata 
Ludoș* 
Oheț»- 
Cucerdea

6.05 ® lais’iș w—Turda

VIur^-rudoșâ-Bistrița ^flStrița-Mur&șu-&udwșă

Mur6ș*-Ludoș*  
Țag*-Budatelecfl  
Bistrița

Nota:

ÎT. omn.,|
I 4. — | Bistrița
| Ș Țag*-Budatelec*
| 9 ggl Murăș*-Ludoș*

_Numerii îucuadrațl cu linii grose însemnez*  orele de nopte.

i omn*
1.16
4.60

Turda—Ghirișă

GhirișO 7.40 10.50 3.66 9.30 Turda 6.05 9.40 2.40j o.aO
Turda 8.- 11.10 4.10 9.50 Ghlrișg 6.25 10.- 3.-1 8.40

Odorlieău Odorlieiu—Sigiiișora

7.21 Sighișdra
Odorheiu

b.—111.25 Odorheiu
7.49| 1.50| Sighișâră

Tipografia A. MUREAI ANU Brașov.

8.40 2.45
10.52 5.28

Tr. <lc p.

8.20
8.50
9.11
9.20
9.57

10.12
10.35
10.54
4.58

~1~

Tr. omn,

2.56
3.29
4.06
4.15
4.54
5.10
5.34
5.35

Reghinului ©&§escfi<
Oșorheiu-Cueerdea

Reghinui-săs.

IOșorhelu

Tr. omn. Tr. de p.

8.25
10.-

7.24 5.54
7.44 0.14
8.07 6.37
8.29 6.58
9 02 7.28
9.35 7.41
9.51 7.57

10.23 8.25

Tr. de p.

8.—
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

(

Simeria (Piski)-Umâed.

Simeria (Piski)
Cerna
Cnieddra

Tr. omn.

4.—
4.21
4.50

ttJuled.-Sianeria (Piski).

L'nied6ra 
^erna 
Simeria

9.25
9.51

10.10
<


