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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI.-
Cu I Aprilie 1887 st. v., s'au începută un fi nou 

abonament ii pe trilnniuliî Aprilie, Maiu și Iuniu, la 
care învitămu pe toți onorații amici și sprijinitori ai 
foiei nostre.

Preț ui ti abonament 11 lui:
Peutrn Austro-Uugaria: 

pe trei luni 3 fi.
,, ș6se ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate 
pe trei luni 10 franoi 
„ ș6se „ 20 „ 
„ unu anu 40 ,

Abonarea se p6te face mai ușorii și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloră de păn’afcum li - se recomandă 
a însemna pe cuponă număruhi fâșiei sub care 
au primită diarulfi.

Domnii cari se voră abona din nou s& binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a areta și poala ultimă.

Brașovu, 7 Aprilie 1887.
Comitetulă centrală electorală din Sibiiu ne 

surprinde cu convocarea conferenței generale 
electorale, ce o publicămă mai josă.

picemă că ne surprinde, nu fiindcă n’amă fi 
așteptată să convăce conferența, după cum a și 
promisă, și nu fiindcă n’ar fi timpulu să o con- 
v6ce, ci ne surprinde că, după ce a trăgănată 
atâta timpă pregătirile pentru acăstă conferență, 
acum deodată vine și o conciliantă în termenul ă 
de două săptămâni.

In apelulu său dela 7 Martie n. 1887 co
mitetulă din Sibiiu făcuse dependentă convocarea 
conferenței dela organisarea cluburiloră. Și era 
naturală ca una să condiționeze pe alta. Nu ne 
este cunoscută ce a întreprinsă și cum a lucrată 
comitetulă pentru ca să se săverșăscă acăstă or- 
ganisare câtă mai în grabă și să i se dea astfeliu 
posibilitatea de a convoca la timpă conferența. 
Amu aflată numai cu multă părere de rău, că 
nici cercularulă dela 7 Martie nu s’a trimisă în 
tăte locurile și că alegătorii s’au orientată numai 
din diare și după pracsa din trecută, care însă 
n’a străbătută destulă de adencă.

După a ndstră judecată era de așteptată, ca 
în gravele împrejurări actuale comitetulu centrală 
electorală să stea în continuă atingere cu alegă
torii și cu cluburile din tăte părțile, să le dea 
îndemnulu și instrucțiunile necesare și să nu se 
mulțămăscă numai cu cercularulă publicată în 
Ziare. Dela bărbații, cari se află în fruntea tre- 
biloră electorale era de așteptată să aducă, cehi 
puțină acum în momentele critice, jertfa de a 
sta la postulă loră și a supraveghia și conduce 
mișcarea alegătoriloră români.

Dăcă și încâtă a corespunsă comitetulă aces
tei juste și fărte primitive cerințe nu scimă, ve- 
demă însă cu mirare din actulă ds mai josă, că 
convocarea conferenței pe <jiua de 25 Aprilie (7 
Maiu) a. c. o întemeiăza comitetulă nu pe con
vingerea, ci numai pe presupunerea, că cluburile 
s’au organisatu, „celă puțină în cele 84 cercuri 
electorale cari au fost representate în conferența 
din 1884“ și că „nu lipsesce altceva decâtă să 
alăgă delegați pentru conferență. “

Ei bine, dăcă lucrulă avea să mărgă pe pi
păite, atunci n’ar fi fost, credemă, superflu ca 
comitetulă să întrebe și pe redacțiunea (Jiarului 
nostru, ce înformațiunl are despre mersulu orga- 
nisărei cluburiloră. Noi n’amă fi întârziată de 
a-i comunica în casulă acesta, că după înforma- 
țiunile sigure ce le avemu organisarea cluburi- 
loru este departe de a fi severșită, că nici în cele 84 
cercuri, de cari vorbesce convocarea comitetului, 
ea încă nu s a terminată și după tăte prevede
rile cu greu se va pută termina în timpă de 10 
până în 14 <jile de a<ji încolo. Nici în centrele 

principale precum în Brașovă , Sibiiu, Clușiu, 
Blașiu, Bistriță, Năsăudu, etc. încă nu s’au ținută 
adunări electorale, ba în cele mai multe locuri 
încă nici nu s’au convocată aceste adunări.

Presupune comitetulu, că celă puțină cele 
84 cercuri, cari au fostă representate la confe
rența din 1884, voră pută trimite pană la 7 
Maiu st. n. delegații loră la Sibiiu. De ce să 
nu fiă însă representate la conferența din ăstu 
anu tăte cercurile locuite de Români? De ce a- 
cum deodată atâta grabă chiar cu risiculă ca 
lucrulă să rămână neisprăvită?

In ală „cincilea11 circulară ală său dela 7 
Martie a. c. comitetulă electorală dice, că în alte 
periode i s’a imputată din unele părți, că ar fi 
convocată pră târziu conferențele. Este temerea 
de înoirea acestei imputări, ce l’a îndemnată a- 
cum a-le da alegătoriloră numai ună termenă de 
două săptămâni?

Noi credemă, că atunci când e vorba de 
întrunirea conferenței năstre generale electorale 
lucrulă de căpetenia trebue se fiă ca toți ale
gătorii noștri să fiă bine representațl într’ânsa. 
De aceea trebue să presupuneam și noi la ren- 
dulă nostru, că comitetulă este decisă a lua mă
surile cele mai energice spre a face posibilă lu
crulă acesta pănă la terminulu indicată.

Ne permitemă însă ai atrage atențiunea asu
pra împrejurărei, că la casă când pănă la 7 
Maiu aparatulă greoiu ală cluburiloră nu-șl va 
pută face pe deplină datoria, comitetulă va scăpa 
păte de imputarea, că a convocată pră târziu con
ferența, dăr nu va scăpa de răspunderea gravă, 
ce va cădă asupră-i la casă când conferența nu 
va fi completă.

Suntemu convinși că comitetulă din Sibiiu 
va preferi în casulă de față mai bine imputarea 
dintâiu, decâtă cea din urmă. De aceea sperămă 
că, dăcă se va convinge, că păna în 7 Maiu st. 
n. nu voru fi putută alege tăte cercurile dele
gații săi la conferență, va preferi mai bine de a 
amâna întrunirea conferenței generale cu 8—10 
Zile. Pănă la finea lunei lui Aprile st. n. comi
tetulă se păte convinge despre starea lucrului și 
atunci păte să ia măsurile de lipsă spre a ne 
feri de spectacolulu întristătorii de a vedă adu- 
nându-se la Sibiiu o conferință necompletă.

Pentru ori-ce casă însă îi conjurămu pe ale
gătorii noștri din tăte părțile și mai vertosu pe 
conducătorii cluburiloră din periodulă trecută 
electorală, să pună tăte în mișcare pentru ca 
neatnănată să se pătă țină adunări în cercurile 
diferite și să se alăgă delegații pentru conferența 
din Sibiiu.

Dăcă alegătorii români nu se voră desbrăca 
de acelă dolce far niente, care îi ține amorțiți, 
atunci ori câtă de multă timpă li s’ar da, nu 
le-ar folosi nimica.

Noi ne împlinimă datoria publicistică și le 
Zicemă alegătoriloră noștri: Cetiți convocarea de 
mai josă la conferența electorală a partidei na
ționale române și lucrați grabnică și energică așa 
cum vă dictăză consciința văstră ca Români în 
aceste timpuri grele! 

Convocare,
la conferința electorala a partidei naționale române 

din Ungaria si Transilvania.

Conformă îndatorirei luate asupră’șl prin 
cercularulă său ală cincilea din 7 Martie n. 
ală anului c.: subscrisulă comitetă alesă în șe
dința conferinței electorale din 3 Iuniu 1884 con- 
văcă prin acăsta o nouă conferință electorală pe 
Ziua de 7 Maiu (25 Aprilie st. v.) la Sibiiu.

Convinsă pe deplină despre împeriăsa ne
cesitate de a se pune din nou în discusiune 
seriăsă și calmă ținuta uit.eriără a par
tidei năstre față cu alegerile dietale destinate 
a se face pe ună periodă de cinci ani, comitetulă

presupune, că celă puțină în cele 84 cercuri elec
torali, cari au fostă representate prin delegații 
loră în conferința din Iuniu 1884, pănă acum 
s’au organisată cluburile și că nu lipsesce alt
ceva, decâtă că acelea să-și alăgă bărbați de în
credere câte doi de fiăcare cercă electorală, ca 
și în conferințele electorale anteriăre.

Alesă păte fi în acăstă delegațiune ori care 
Română chiar și dăcă nu locuesce pe teritoriulă 
cercului respectivă, sub condițiune însă, că să fi 
fostă trecută nesmintită în listele electorali au- 
tenticate și — în urmarea disposițiuniloră mai 
nouă — să fiă provăZută cu certificată despre 
acelă dreptă ală său, fără care nimeni nu mai 
este admisă a representa pe alegători.

In plenipotențele, cari se dau delegațiloră 
de cătră cluburi, numele și connumele, posițiunea 
socială și domiciliulă să fiă scrise câtă se păte 
mai esactă.

Dorința de a se alege numai delegați de 
aceia, cari voiescă și potă participa la con
ferență, se înțelege de sine.

In fine comitetele cluburiloră suntă rugate 
a încunosciința pe subscrisulă comitetă centrală 
de urgență despre resultatulă alegerei delegați
loră prin adresa cătră presidiulă comitetului cen
trală electorală în Sibiiu strada ȚJrezului (Reis- 
pergasse) Nr. 25.

Sibiiu, 17/5 Aprilie 1887.
Comitetulu centralu electoralii alu partidei naționale 

române din Ungaria și Transilvania.

Din afară.

Se vorbesce multă de o distincțiune a mi
nistrului de esterne rusă Giers de cătră Țarulă, 
„Journal des Dăbâts“ Z'ce Că acăstă distincțiune 
nu ’nsemnăză o schimbare a politicei rusescl. 
„Nordd. „Allg. Zeitung“ observă la acestea: 
Decorarea lui Giers cu ordinulă Vladimir, dăcă 
se va face, însemnăză simplu o aprobare și re- 
cunăscere a politicei ce a purtat’o pănă acum 
Giers și care n’are nevoiă de nici o schimbare. 
Politica acăsta, care e și a Țarului, e paclnică 
și cătră Germania păte că indiferentă dăr de si
gură nu dușmană. Pressa franceză și politicii 
revanșei se nutrescă cu speranța, că va isbucni 
între Germania și Rusia ună răsboiu, cu care 
ar veni și Franciei momentulă d’a ataca și ea 
pe Germania. Ar fi însă mai desavantagiosă 
pentru Francia, decâtă pentru Germania, dăcă 
pressa parisiană ar isbuti să întărăscă și să cul
tive în opiniunea publică acăstă rătăcire. Or- 
ganulu cancelarului, vorbindă de retragerea lui 
Deroulăde dela preșidenția ligei patriotice fran- 
cese, observă: Cu atâtă mai mare activitate des- 
voltă, ca și mai nainte, soțulă său de principii, 
ministrulă de răsboiu Boulanger.

Făia oficiăsă rusăscă „Nord“ din Bruxela 
arată situațiunea politică ca îmbunătățită. Pacea. 
Z>ce ea, nu e turburată prin nimicu în acestă 
momentă. Raporturile dintre Francia și Germania 
suntă bune. Atitudinea Franciei față cu Rusia 
e fărte amicală și corectă. Intre Berlină și Pe- 
tersburgă mergă lucrurile bine. Raporturile din
tre Petersburgă și Viena suntă satisfâcătăre.

țliarulă „La Răpublique franqaise" Z’ce> °â 
abstențiunea Rusiei în cestiunea 'bulgară este fatală 
regențiloră și că rechemarea principelui de Bat- 
tenberg la tronulă bulgariei ar fi a compromite 
pacea Europei. Francia continuândă a păstra o 
atitudine calmă, adauge făia parisiană, și Rusia 
neabătându-se dela politica sa actuală, Bulgaria 
va ajunge singură de a se desface de dictatura 
insolentă a regenței.

țliarulă „Neue Freie Presse“ constată, că 
d. Stoiloff a declarată, că puterile ar trebui să11 
resolve acum cestiunea bulgară căci altfelă p o- 
porulă bulgară va căuta să se ajute
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duce limba latină de o camdată în următărele scâle re
ale unguresc!: în cele din Peșta, Pojună, Seghedină, 
Cașovia, Timișăra, Aradă, CincI-BisericI, Oedenburg și 
Oradea-mare.

După cum se comunică din Zarandu, se vorbesce 
că faimosulă notară Baternay Atila, care a fostă aeusată 
pentru defraudărl jși suspendată , va fi rein'regată în 
notariatulă Criscioră, de’ă va solvi 1000 II., ce i-a luat 
dela diferite comune, totă românescl, in modă ilegală, 
și 300 fi. pedâpsă. De se va adeveri soirea, [vomă avă 
o dovadă mai multă, că Maghiarului tolulă ii e permisă 
fără târnă de a fi infierată de lege.

—x—
In filele acestea mai multe servilâre săeuence din 

Oiuciî au fostă găsite cu pașaporte streine, cu care vo
iau să trecă in România. La interogatoriu o fală de
16 ani susținea că e de 32, er tovarășa ei, de celă mult
17 ani, susținea, că e de 25, precum era trecută etatea 
în pașapOrte. Servitârele voră fi negreșită pedepsite.

A mai „pricopsită* ministrulă Irefort pe preoții 
gr. or. Ștefană Popu, Lad. Ande și Pant. Popă cu câte 
50 fl.

—x —
In năptea de Sâmbătă spre Duminecă nisce făp

tuitori necunoscuțl au intrată în sinagoga evreescă din 
Deșiu, au desfăcută sicriulă in care se aflau cele cinci 
cărți ale lui Moise numite „ Thora“ și au furată decora- 
țiunile de argintă ale acesteia. Au dusă cu sine trei re
pertorii de argintă masivă și două table, pe cari afară 
de inscripția evreescă se aflau săpate și literele H. Z. 
și cari a.-emenea erau de argintă masivă. Făptuitorii 
suntă pănă în timpulă acesta necunoscuțl. Poliția din 
Deșiu e de părere, că făptuitorii au fostă nisce evrei 
cerșit ori.

—x—
Din fabrica de sticlă a contelui Mikes din Bicsadu 

au fostă transportate de curendă în Bucuresci mari can
tități de obiecte de sticlă.

' —x—
Comitatulu Ilunedârei a solvită in darea directă a 

statului pe luna lui Martie a. c. 41,699 fl. 98 cr.. adecă 
mai multă cu 14,789 fl. 78 cr. ca în Martie anulă tre
cută. Totă în luna Martie comitatulă acesta a solvită în 
darea militară 555 fl., mai puțină cu 266 fl. ca în 
Martie din anulă trecută.

—x—
Teatru ungurescu. Astă-seră se va juca pentru a 

dona oră marea operată] in trei acte „Baronulu țigană*. 
Rolurile voră fi schimbate

De ale scolei.
Ținutulă Năseudului, Aprilie 1887.

Prima filială a reuniunei invâțătorescl „Mariane* 
din fostulă districtă ală Năsăudului șl-a ținută adunarea 
sa, âstă timpă, în Năsăudă la 26 Martie, esecutândă ur- 
mătorea programă:

La 71/a 6re a. tn. parastasă celebrată de preoții 
Ioană Nescuță și Ioană Macaveiu, în biser ca gr. cat. lo
cală, pentru odihna sufletului fostului președinte ală acestei 
filiale, Cosma Anca. După aceea întrunindu-se membrii 
presențl în sala de desemnă, vice-președinlele Ioane Jarda 
deschide ședința prin ună căldurosă „bine ați venită". 
S’a decisă apoi a se face critica prelegeriloră și tracta- 
teloră s’a și trecută în sala clasei I a scolei fundaționale 
de băieți; unde s’au ținută următorele prelegeri practice 
cu ună numără forte frumosă de copii și în presența unei 
alese cununi de ospețl, și anume:

a. Din învețămentulă intuitivă : „Găina*, cu șco
larii din clasa 1 prin invâțătorulă Clementa Grivase. b) 
Din Scriptologiă: Sunetulă și litera „g“ prin invâțătorulă 
clasei l-a de băieți Petru Tofană ; c) Din Cânta: „Cân- 
teculă străinătății’ cu școlarii cl. II. prin învâțătorulă cla
sei luliu Popă ; d) Din Limba română : Tractarea poe- 
siârei .Cânteeă de primăvâră’, bucata 105 din legen- 
darulă de Basiliu Petri, cu privire la cuprinsă și formă, 
cu școlarii cl. 111-a prin invâțătorulă clasei aceleia lacobă 
Popă, și e) Din Aritmetică: Multiplicațiunea și divisiunea 
întregiloră prin frângeri comune cu școlarii clasei a IV-a 
prin învâțătorulă diriginte dela acea scâlă Ioane Jarda. .

La prântjulă ce a urmată in Otelulă Rahova au 
participată 35 de inși, cu care ocasiune s’a ridicată din 
partea vice-președinlelui Ioană Jarda ună toasta, prin care 
îșl esprimă simțămintele sale de bucuria, că adunarea fu 
norocâsă a saluta în mijloculă ei ațâți âspețl de bună 
nume, intre cari directorele administrațiunei fonduriloră 
scol, apoi directorele și profesorii gimnasiului, a căroră 
presentare arată o interesare deosebită față cu mișcările 
invâțătorescl, cari pună tundamentulă acelui edificiu, la 
cari profesorii rădică păreții. A toastată apoi directorele 
administrațiunei fonduriloră scolastice centrale districtuale 
Ioană Ciocană, descriindă in colori vii avantagiulă cui tu

singură și eventualii se va adresa prin
cipelui de Battenberg.

SCIRILE PILEI.
Are de gândă biroulă clubului electoralo. română 

din Brașovă să convâce o adunare a tuturora alegăto- 
riloră noștri din comitată și când? Orî voiesce să amâne 
lucrulă la calendele greiescl. Ceremă grabnicii răspunsă.

—x—
Festivitate în Brașovă în onărea episcopului Po- 

pasu. Cu oeasiunea Iubileului de 50 ani ai Preoției 
Ilustrității sale D-lui Ioaniî Popasu, Episcopulă Caran- 
șebeșului, Biserica sf. Nicolae din Brașovu, unde șl-a 
începută pentru prima daiâ cariera de paroch, aranjâză 
o festivitate in onârea Ilustrității sale in următorulă pro
gramă : 1) Duminecă în 12 Aprilie a. c. la 9 âre a.
m. serviciu divină în Biserica sf. Nicolae din Prundă, 
după care va urma o cuvântare oeasională de paro- 
chulO V. Sfetea. 2) La 10’/3 ore a. m. se va aduce unii 
bradă de cătrâ juni, care după sfințirea apei se va 
planta in curtea bisericei susnumite și va purta numele 
Ilustrității sale. 3) Seara la 7l/2 ore musica va face 
„Reveib" prin ulița Furcâii și va trece peste Prundă și 
prin ulița mare și se va opri înaintea Gimnastului mare 
iluminată, unde va face serenadă dela 8—10 ore sera. 
Aci se va țină și o vorbire festivă de A. Vlaicu prof. 
com. 4) Luni 13 Aprilie a. c. la 9 6re a. m. serviciu 
divină în Biserica sf. Nicolae din Prund, la care voră 
asista toți școlarii români din Brașovă dela tote scolele 
și parochitle împreună cu corpulă didactică. După ser- 
viciulă divină Dl. prof. Dr. V. Glodariu jva ținâ o cu
vântare în Biserică. — Comitetulă arangiatoru.

Hotărîrea tablei r. sosită la 13 Aprilie n. in afa
cerea Juniloru, cari fuseseră urmăriți și condamnați de 
judecătoria de cercă și de tribunalulă de aci pentru pur
tarea pancliceloră tricolore ia Paștile din anulă trecută, 
anulâză amândouă sentințele judecătoriiloră de aci și a- 
visâză acestă afacere competinței autorității politice, de- 
ârece fapta punibilă comisă nu cade sub disposițiunea 
legei de conlravențiunl (transgresiuni) (ari. de lege XL: 
1879, § 36), ci formeză numai o contravențiune a ordi- 
națiunei ministeriale Nr. 62,693/1885 șt contravențiunile 
de ordinațiunl ministeriale se cuvină înaintea forului au
torității politice.

Sfintele sărbători ale Pașfeloră le-amă petrecută cu 
zăpadă. A ninsă Duminecă, .Luni și puțină și Marți.

—x—■
Cetimă în „Epoca“: „Pe când o telegramă din 

Mehadia ne aducea Joi știrea că M. S. Regina Româ
niei este așteptată acolo, unde va merge să visiteze pe 
M. S. Imperătisa Austriei, în Bucuresci circulă sgomo- 
tulă că, din contră, M. S. I și R. va face o visită la 
curtea română, după terminarea curei ce urmeză acum 
la Lehadia. Spre a primi acâslă visită MM. LL. Regele 
și Regina României îșl voră strămuta residența la Si
naia1.

—x—
Comisiunea pentru [regularea granițeloră dintre 

Ardealu și România și-a terminată — precum se scrie 
— lucrările și a semnată la 15 Aprilie n. in Viena ună 
protocolă voluminosă, care se va semna de ministrulă 
de esterne din Bucuresci și de cela din Viena. Inarti- 
cularea acestui actă probabilă că se va face la tomnă, 
după ce se voră presenta respectivele proiecte de lege 
din dieta din Peșta și în parlamentulă din Bucuresci.

—x—
„Cooperatorul^ română*, vorbindă într’ună articula 

din numărulă mai nou ală său despre cestiunea inclieiă- 
rei convenției comerciale, arată că nu multă are să i pese 
României, dâcă se va incheia ori nu convenția comer
cială cu Austro-Ungaria, pentrucă statisticile publicate 
probăză, că pagubele ce le-a suferită România în de- 
cursulă răsboiului vamală suntă neînsemnate și că și a- 
cestea din t)1 *n 4l se împuținâză, de-orece esportațiunea 
României șl-a luata [direcțiune spre alte state și încă 
cu bună succesă. Neînțelegerile cu Austro-Ungaria -- 
(Jice „Cooperat. rom.* — nu numai că nu potă ,’să ru
ineze dăr nu potă nici chiară să împedeje desvoltarea 
și prosperitatea economică a României, ceea ce se vede 
din împrejurarea, că proprietățile statului au fostă aren
date în primăvâra acâsta pre ună nou periodă și pre
țurile esarendărei, pe lângă totă crisa vamală, s’au ur
cată cu 50 la sută mai multă ca in anulă trecută. Ună 
tarifă autonomă bine chibzuită, cjiee numitulă diară, pote 
ar fi pentru România mai convenabilă ca ori ce tractata 
de comerciu. Cu tâte acestea din punctulă de vedere 
economică și chiar politică ală ambeloră țări, doresce 
încheiarea convențiunei comerciale cu Austro-Ungaria 
dăr nu provisoriă, ci definitivă.

—x—
Cu începutulă anului școlară viitoră se va Intro

rei, la care se pâle ajunge numai prin învățători activi, 
ăr pentru importanța unității învățământului a toastată 
profesorulă gimnasială G. Pletosă.

După ridicarea mesei s’a continuată ședința totă 
în clasa I a scâlei fundaționale, cetindu-se două tractate 
teoretice și adecă: a) Datorințele bunului învățătoră ca 
educatoră, de luliu Bugnară învăț. în Hordou și b) Des
pre Cântă, ce și cum e a se propune în scâlele nâstre 
poporale, de luliu Popă, făcendă la finea tractatului ur- 
mătorea propunere: După ce e o necesitate pentru învă- 
țăloră și e în interesulă păstrării bunului nume ală a- 
cestei reuniuni, ca cânturile ce se practi :ă să se refor
meze — ar fi fdrte practică, ca învățătorii din jurulă 
Năsăudului să se adune în anumite <Jile în Năsăudă; âr 
densulă se oferă a împărtăși, în modă grătuită, cu învă
țător i cunoscințele sale musicale, mai necesare pentru ei 
și scâlele poporale.

Adunarea primesce tractatulă cu căldură, recunosce 
necesitatea reformărei eânturiloră, ce se practisâză astăijl, 
pentru aceea, reflectândă la importanța cântului ca dis
ciplină a crescerei, la sfatulă directorului fonduriloră sco
lastice centrali districtuali, se alege o comisiune în per- 
sOnele lui luliu Popă, lacobă Popă, Gregoriu Pletosă, 
Ioană Tanco și Ioană Ghețe, care va avă a statori o 
programă, că ce cunoscințe musicale ar fi a se preda 
învățăloriloră din teoriă și din praesă, care programă se 
va înainta biroului reuniunei.

Acestă birou se însărcinâză a înainta o rugare eă- 
tră onoratulă Senată scolastică conf. districtuală spre a 
binevoi a asigura pentru fiă-care învățătoră de pe Valea 
Someșului diurnă de 1 fl. 50 la ună cursă supletoră de 
cântă în Năsâudă. Când să se începă acelă cursă și 
câtă să țină, se va decide de comisiunea mai susQ po
menită în conțelegere cu biroulă reuniunei.

De multă au așteptată învățătorii ună astfelă de 
cursă. Ei o sciu prea bine, că cântulă nu și lă potă 
însuși pe cale autodidactică, mai alesă cum stămă as- 
tăcjî, că din 1C0 inși nu sciu de ai afla 5, cari să aibă 
cunoscințe musicale basate pe teoriă și cunoscerea de 
note. Ne place a crede, că hotărîrea luată astădată nu 
va rămâne literă rnortă .

Tractatulă lui luliu Bugnară s’a primită cu căldură 
din partea adunării, concredându-se comisiunei crilisă- 
tore spre esaminare și pronunciarea la ședința mai dea- 
prope asupra lui precum și asupra prelegeriloră practice 
intrate.

In învățătorii propunători și adecă în persânele lui 
Ioană Jarda, lacobă Popă și Petre Tofană a aflată adu
narea și astădată nisce modele de crescători, cari se ca- 
racteriseză prin ună esterioră și ținută matură simpatică 
și prin ună spirită ageră și profundă, care i-a ridicată 
la culmea misiunei loră, er în persânele lui luliu Popă 
și Clemente Grivase nisce tineri învățători pătrunși a- 
dencă de chiămarea loră sublimă.

Fiindă la ordinea 4''e' ?> organisarea biroului se 
alege cu aclamațiune de președinte Ioană Jarda, âr de 
secretară Petru Tofană.

După cari tote fiindă timpulă înaintată și adunarea 
veijândă terminate punctele programei, președintele, mulță- 
mindă căldurosă membriloră pentru interesulă dovedită 
față cu lucrurile reuniunei, în modă respectuosă îșl în
dreptă mulțămita călră Reverendissimulă domnă vicară 
Gregoriu Moisilă, care în potriva timpului aspru și schim- 
băciosă și în potriva adânciloră sale bătrânețe nu a pre
getată a onora adunarea învățătorâscă cu presența sa 
pentru-că d-sa totdeuna a fostă ună părinte îngrijitorii 
ală invățătorimei; apoi cătră d-lă directoră ală admi
nistrațiunei fonduriloră, ală gimnasiului și cătră toți, cari 
au aflată de bine a da o însemnătate mare prin pre
sența loră ședințeloră acestei adunări și apoi dechiară 
ședința de închisă.

Nu-i vorbă, âmenî de ârecare valâre pedagogică au 
încungiur; tă ședințele reuniunei, însă nu pentru-că reu
niunea s’ar fi făcută vre-odată nedămnă de sprijinulă 
loră. Nu, acesta reuniune filială, și cu ea și cea cen
trală, în modă consiiu înaintâză spre scopulă propusă, 
dovedindă membrii ei totdeuna, că-șl cunoscă chiămarea 
respectândă pe cei respectabili, dăr nesuferinda a se con
duce în modă despotică de nimeni și ferindă cu mare 
precauțiune societatea de conducători pedanțl, pătimași 
și cari, pentru o neînțelegere ori neplăcere privată și 
personală abdică momentană, încurcă lucrurile și descon
sideră corporațiunea.

Oricare omă cu minte sănălâsă o scie, că onârea 
se câștigă onorândă, respectulă se asecură respectândă, 
âr nicidecum nu desconsiderândă și afectândă,

Avemă convingere firmă, că pănă cândă reuniunea 
Mariană a învățăloriloră din fostulă districtă ală Năsău
dului va fi condusă de bărbați ca aceia, cari o conducă 
astăiji, pănă atunci ea va înainta cu pași s’gurl spre 
scopulă ce și l’a alesă.

— Unu membru. —
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Academia română.
Eaportulă d-Iui secretarii generală D. A. Sturdza 

asupra lucrărilorii sesiunei generale din 1887.

Domnitorii colegi,
înainte de deschiderea actualei sesiuni generale, cu 

o deosebită plăcere viu a-ml îndeplini una din îndatori
rile ce mi se impune de statutele academiei. Voiu rea
minti in scurtă lucrările și discuțiunile cu cari au fostă 
ocupate cele 26 ședințe ale sesiunii generale, care se 
închide astăzi.

I.
Cind din aceste ședințe au fostă destinate lectu- 

riloră publice, și amh constată cu toții cn o mare bu
curia, că lucrările academiei suntă urmărite de cetățeni 
cu ună interesă din ce in ce mai viu. In aceste ședințe 
s’au cetită 13 diferite lucrări, dintre cari voiu reaminti 
mai intâiu discursulă de receptiune ală domnului G. Co- 
bălcescu asupra petrolului și răspunsulă d-lui l)r. Brândzâ 
asupra activității și zelului neobositului nostru geologă.

1). Hajdău a făcută o dare de semă forte intere
santă asupra monumentalei sale lucrări despre limba 
română, care realiseză idea măreță a Augustului nostru 
președinte de onore și protectori). Ca nouă specimene 
din marea sa lucrare, d. llajdău ni-a cetită articolii des
pre verbulă a>n și despre substantivul^ anii.

I), Odobeseu ni a espusă într’o interesantă dare 
de semă modulă in care d-sa lucreză la studiulă funda
mentală ală celui mai însemnată tesaură antică desco
perită in țările năstre, ală tesaurului dela Petrosa.

D. C. Bariță a dată relațiuni despre esposițiunea 
istorică din Buda-Pesta din anulă trecută și despre es- 
plorările archiologiee, cari se facă la cetatea antică Aquin- 
pum lângă Buda.

1). Papadopolă Calimach a presentată ună studiu 
asupra activităței politice a generalului Kisselef in țările 
române; ăr P. S. Sa Episcopală Melchisedecă a cetită 
ună memoriu despre metropolilulă Eilaretă ală Ungro- 
Vlachiei și despre activitatea lui literară.

D. tir. Stefănescu a făcută o espunere asupra lu- 
crăriloră secțiunei a treia a congresului geologică inter
națională.

D. Bacaloglu a citită ună memoriu asupra parato- 
nereloră și părintele Mariană a făcută interesante comu
nicări istorice asupra bisericei Părhăuțl din Bucovina.

După decisiunile luate de d-v., iote aceste lecturi 
se voră publica în Anale d’impreună cu alte memorii și 
comunicări, cari au loslă citite numai in secțiuni.

II.
In 4 ședințe v’ați ocupată de ceștiunea premiului 

Alexandru Ioană Cuza. După îndelungate discuțiuni a-ți 
holărită de pe o parte de a se asigura ună premiu în
semnată pentru prețuita lucrare asupra celei mai obscure 
și mai importante epoce din istoria nășiră națională, a epocei 
dela Aureliană și pănă la fondarea Principateloră; er pe 
de altă parte a se înlesni participarea ultenoră la pre- 
miele acestui fonda și secțiuuiloră sciențdice și literare, 
conformă disposițiunei cuprinsă in art. 94 ală regula
mentului nostru generală. Pentru ajungerea acestui în
doită seopă a lostă necesară a se modifica acelă arli- 
colă, dându-i-se o formă mai precisă, indicându-se mo
dulă de aplicare ală principiului stabilită la 1879.

III.
Fondulă, lăsată Academiei de repausatulă G. San- 

Marină, spre a se da din vemtulă lui premii cu numele 
său, nu avuse încă o destinațiune bine determinată.

In urma discuțiuniloră ce s’au făcută în două șe
dințe asupra ace'tei cestiunl, d-v. ați holărită ca pre- 
miele dm acestă fondă să se dea pentru lucrări privi- 
tore la economia națională, pentru ca astfelă se se a- 
jute desvoltarea aceloră ramuri de activitate de cari 
s’a ocupată generosulă donatoră.

Ați decisă ca premiulă să fiă trienală în sumă de 
1,500 lei, și pentru înteiulă termenă 1891 s’a pusă la 
concursă subieclulă: „Considerațiunl asupra comerciului 
României cu țările'străine, atâtă la Orienlă, câtă și la 
O. cidentă, incepăndă cu secolulă XVI. până la anulă 1860.

IV.
Spre a arăta recunoștința nostră călră repausatulă 

doctoră G. Obedenaru, care a lăsată Academiei intiegă 
averea sa, ați decisă a publica lucrarea lui privitore la 
dialectulu macedo-română, lucrare formată de nurnărdse 
tecste in acelă dialectă însoțite cu traducere francesă și 
română. Acăstă publicare va rememora tuturora nu
mele doctorului Obedenaru, care a arătată ună așa de 
mare interesă pentru Academia nostră, și va face ună 
serviciu însemnată studieloră fi’ologice asupra limbei ro
mâne în generală !și asupra dialectului macedonenă in 
specială.

V.
0 cestiune, care in repețite rânduri a preocupată 

pe mai mulțl dintre noi, este păstrarea Academiei pe ba- 
sele cari s’au dată la 1879, când prin o lege specială ea 
a fostă declarată ca instituia națională.

In sesiunea actuală, agitându-se ceștiunea de a se 
uni Academia cu societatea Ateneului română, d-văstră 
atl hotărită prin ună vota solemnă „că Academia spri
jinită pe legea din 29 Martie 1879, care o recunosce ca 
instituia națională, declară că ea nu păte să fie întru
nită seu confundată cu o altă instituțiune literară seu 
sciințifică."

Astfelă ați afirmata că Academia trebue să rămână 
cea mai înaltă instituțiune de cultură și de sciință.

VI.
încă în sesiunea trecută d. Cobălcescu :> atrasa 

atențiunea Academiei asupra localităței dela CucutenI, o 
stațiune forte bogată în antichități de diferite teluri și 
prin deosebite epoce; in anula trecută s’a numită o 
comisiune spre a studia acea localitate, der nu a fostă 
cu putință a i se pune la disposițiune mijlăcele nece
sare spre acesta seopă. In actuala sesiune ați dispusa 
să se acorde comisiunei însărcinate cu acele esplerărl

mijlăcele necesare spre a se face la CucutenI cercetări 
sistematice. (Va urma.)

Abrudu*), 16 Aprilie 1887.

Domnule Redactorăl In .apărarea» din No. 72 a 
prețuitului 4,ar0 ce-lil redigeațl, D-lă Josifă Crișanu 
afirmă, că ,inițiatorul^ casei de economii »Auraria« nu 
l’a aliată demnă nici bareml să-ia întrebe, dăcă voiesce 
a fi unulă dintre cei șăse fundatori», și că verosimilă 
• aeâsta a făcut’o din uitare*.

încâtă acestea afirmări m’ară privi pre mine ca pe 
unulă din inițiatorii amintitei instituțiuni salutare, mă 
allu îndemnata a declara de neesacte afirmările d-lui losifa 
Crișanu; pentru că dăcă nu mă inșâlă memoria, încă în 
prima jumătate a lunei lui Octomvre a. t. descoperindu-i 
planulă inliințărei unei case de credita în Abrudă, D-sa 
s’a declarata francă în contra inliințărei, motivăndu-șl 
părerea, de-o parte eu miseria generală și de alta cu o 
eventuală .devalvațiâ»; încheiândă că »inainte de acesta 
cu 4 ani ar fi fostă timpulă mai potrivită*.

Deplină satisfăcută de electulă, ce l’au produsă în 
cercurile competente espectorârile d-lui Crișianu, referi
tei e la cassa de credită »Auraria«, la celelalte reflexiuni 
ale Domniei Sale răspundă acela pe care ilă privescu 
și-lă potă privi epitetele ce-i ilustreză apărarea.

Primiți Domnule Redactoră, vă rogă, asecurarea 
deosebitei mele stime.

A Filipă, advocată.

Bercheșulu de Câmpiă, 7 Aprilie 1886.

In comuna nășiră proprietară mare este prea sti- 
matulă domnă Eugeniu Crișianu; despre acestă stimată 
domnă să pote afirma cu totă dreptulă, că e ună băr- 
bată consciu de chiămarea lui față de limbă, biserică 
și șeolă. Câtă se interesăză de înflorirea acestora tesaurl 
scumpe nl-a dovedit’o în mai multe restimpurl.

Acestă marinimosă domnă, pe lângă aceea că ajută 
comuna intregă cu rituri, fenațe și locă atâtora, firesce 
in parte, insă totuși mai eftmă ca în vecinătate, de unde 
multă depinde bunișăra stare materială a locuitoriloru, 
nu’și uită a veni lotdâuna cu brațulă său deschisă de 
câte ori vede că e necesară ajutorarea bisericei ori 
șcdlei, cari după cum se scie in cele mai multe comune 
suntă lipsite de vre-ună îsvoră de venită.

D-nulâ Eugeniu Crișiană in anulă trecută a donată 
pe sema bisericei, spre a se face ună gardă câtă de bună, 
lemne din pădurile sale; gardulă s’a și făcută. In acestă 
ană a procurată pe banii săi t6te manualele necesari la 
șcălă spre propunere, totă in acestă ană a donată lemne 
spre a se lace gimnastică, care s’a și făcută și alte mai 
multe.

Dorimă ca șcălele năstre în totă loculă să-și afle 
asemenea sprijinitori ca domnulă Eugeniu Crișianu, că
ruia pentru atâtea binefaceri ii aducemă intima nășiră 
mulțămilă și recunoștință. Dumnezeu să-lă țină dimpreună 
cu inlrega sa familiâ întru mulțl an) fericiți, desfătân- 
du-se prin înflorirea și înaintarea șcălei cu pași repezi 
cătrâ scopulă său măreță.

Ștefanii Anca, coral, prim. Eliă Anca, propr

Convocare.
Conformă invilațiunei clubului centrală electorală 

din Sibiiu, alegătorii români din cercurile electorale: 
Deșiu, Lăpușiulîi ung, Becleanii, Ileanda și Iclodu a 
comitatului Solnocă-Dobeca se conchiamă pe l-a Maiu 
s. n. la 3 ore după urneai la o conferință, care se va 
ține aici in Deșiu cu programulă:

<i) consultare in causa electorală.
b) alegerea clubului centrală și a cluburiloră cer- 

euale.
c) alegerea bărbațiloră de încredere la conferința 

generală din S.biiu.
Sperămă și contămă la interesarea inteligenței 

române.
Deșiu, 14 Aprilie 1887.

Gabriel Mânu, m. p. Augustă Munteanu, m. p. 
Dr. Teodoră Mihali m. p., Gregoriu Stetiu m. p.

Convocare.
Periodulă de trei ani dietali fiindă la sfârșită și 

națiunea română peste totă, âră noi Bomânii din 
comitatulă Coșocnei în specie, avendă obligămentulă de 
a ne îngriji ca să ne pulemă da espresiune dorinței năs- 
tre față cu ținuta ce dorimă ca Bomânii să și-o croăscă 
și in viitorii pentru noulă periodă electorală de 5 ani, 
subscrișii cu totă onbrea venimă a ruga pe toți alegători’ 
români din acestă comitată și din orașulă Clușiu, ca să 
binevoescă a participa la adunarea generală electorală 
română care se va țină în 28 Aprilie st. n. 1887 la 10 
6re a. m aici în Clușiu, în localitatea casinei române.

Obierteip adunării voră fi:
1. Beorganisarea clubului română electorală comi- 

tatensă șî orășânescă pe ună periodă de 5 ani.

Dândă locă acestei întâmpinări, lăsămă răspunderea 
pentru cuprinsulă ei în sarcina scriitorului ei. — Red.

2. DecisiunI prealabile referităre la organisarea sub- 
cluburiloră din comitată și din urbea Clușiu; și anumită 
în două cercuri electorale din urbea Clușiu, a Gilăului, 
B.-Hoidinului, Tecei și a Coșognei.

3. Pertractarea ținutei Româniloră din aceste două 
municipii față cu dieta din Budapesta.

5. Eventuală alegerea delegațiloră din cercurile Gi- 
Iău și Clușiu pentru adunarea generală electorală ro
mână ce se va țină in Sibiiu.

Clușiu, 1887 Aprile 10.
A. Bohătelă m. p., Gavrilă Popă m. p. protopopă, 

Iuliu Coroiană m. p., Emericu Popă m. p., Dr. Gregoriu 
Silași m. p., Basiliu Podâdă m p., Ștefană Golea m. p.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

VIENA, 18 Aprilie. — Pănă acuma nu 
s’a putută stabili nici o înțelegere între deputa- 
țiunile cuoteloru, cu tbte că de ambele părți s’a 
dovedită multă spirită ingăduitoru. Deputați- 
unea ungurAscă va stabili adi definitivă propu
nerile ei exacte, cari le va presenta în confe- 
rența comună de mâne. Mercuri probabil că se 
voră termina de totă său se voră întrerupe ne
gocierile între deputațiuni.

MADRIDtJ, 18 Aprilie. — In ministeriulă 
lucrăriloră publice s’au descoperită patrdne um
plute cu materiă explosibilă și cu ^eștila aprinsă. 
Feștila a fost din norocire stinsă înainte de es- 
plosiune.

ROMA, 19 Aprilie. — In cameră anunță 
eri ministru-președinte Depretis o sporire a pu- 
terei militare și pregătirea unei întreprinderi, 
spre a răsbuna pe bravii soldați căluți la Do- 
gali. Cheltuelile au să se procure prin mărirea 
vămii pe cereale și prin reintroducerea (Jeciuelei 
de răsboiu.

BUKHARA, 19 Aprilie. — Miniștrii Kha- 
nului au decisă o conjurațiune din causa poli
ticei rusofile a acestuia. Conjurațiunea a fostă 
descoperită și mai mulți miniștri decapitați.

MADRIDtJ, 19 Aprilie. — Fostulă mare
șalii francesă Bazaine a primită dela ună Fran
cesă, care voia să-și răsbune patria sa, o lovitură 
de pumnală în capă, care însă nu e periculdsă.

LONDRA, 19 Aprilie. — Camera comune- 
loru a primită în a doua cetire bilulă de dreptă 
penală irlandeză fără votare.

VIENA. 20 Aprilie — Sub-comitetele depu- 
tațiuniloră evoteloră s’au unită între sine spre 
a susțină status quo, atâtă cu privire la pre- 
cipulă (contribuirea de 2 miliăne anuală pentru 
granița militară) câtă și cu privire la cvota to
tală de 31 4/10 procente. Astăzi amândouă de- 
putațiunile voră țină o ședință plenară comună, 
în care se va ceti protocolulu finală.

PAKRAC. 20 Aprilie. — Episcopulă Gruici 
zace în pată, fiindă bolnavă de mărte.

DIVERSE.
Obiceiuri dela Pasci în Bucovina. — In privința 

unora obiceiuri, ce se practică in casele preoțesc! din 
Bucovina cu ocasiunea Pasciloră, „Candela11 din Cernăuți 
publică urmâtărea corespondință: Sânția Ta <JicI, că 
preotesele năstre, gătindu-se de Pasci, cocâ pască, dân- 
du’i formă lungăreță, ori rotundă; cocă cozonaci și pră
jituri fellu de fellu, facă ouâ roșii, frigă seu fierbi) șuncă, 
infigându-o cu cuișbre, frigă ună purcelă și-i pună în 
gură o bucățică de hreană, facă din untă de vacă chi- 
pulă mielului și-i pună alăturea ună steguță roșu etc. 
etc. și cum-că ele le pună acestea tăte pe o masă mare 
în modă simetrică într’o odaiă de cele mai mari; âră în 
cjiua de Pasci se taiă în două câte ună ou roșu, din care 
gustă cei de casă, dicendă, că e „swișcony*. Sănția Ta 
întrebi deci, de compună tăte acestea o deprindere ve
chia ortodocsă la Români. Noi răspundemă că nu 1 Afară 
de pască și ouă roșii, celelalte suntă nisce lucruri îm
prumutate dela Poloni și sunlă împrumutate mai alesă 
din timpulă, când preoțimea nostră a prinsă a trece de 
preoțime cultă în ochii Poloniloră și a întră în contactă 
socială cu dânșii. Trâba e deci o simplă maimuțăriă și 
a prinsă a face, bunâ-oră, așa cum vedemă și în <Jiua 
de astăzi, ca cela mai puțină cultă îlă maimuțesce pe 
celă mai multă cultă, fără să-și dea sâmă de ce. De
prinderea aeâsta e încuibată la noi mai de trei genera- 
țiunl și puțini s’ar mai găsi, cari ni-ar sci spune, cum 
se gătiau bunicele lord de (juia de Pasci. Ea nici nu-i 
unica deprindere, ce amă apucat’o dela străini; dâră de 
facemă bine din punctă de vedere ortodocsă și națională, 
că apucămă deprinderi străine, lăsându-ne de ale năstre, 
aeâsta e altă întrebare și în împregiurările năstre de as- 
tăcjl ar fi in adevără cu cale, ca omulă să-și sfarme ca- 
pulă cu dânsa, ca să o deslege cum se cade.

Editoră: Iacobfl Mnreșiann.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mnreșiann
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Oursulă l* bura* de Viena Bursa de Bueuresci.
din 19 Aprilie st. n. 1887.

Rentă de aură 5°/0 . . . 101 80
Rentă de hărtiă &0/<> . . 88 85
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare..........................150.—
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma em isiune) ... 98 70

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 127 20

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostd ung. 
(3-a emisiune) .... 11575

Bonuri rurale ungare . . 105.—
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă.................................104.50
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 75

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung...............................98.75
Imprumutulă cu premiu

ung.....................................121.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 50 
Renta de hărtiă austriacă 81 05 
Renta de arg. austr. . . 83 25
Renta de aura austr. . . 113 — 
Losurile din 1860 . . . 134.—
Acțiunile bănccl austro-

ungare .......................... 876 —
Act. băncel de credita ung. 288 — 
Act. bănccl de credita austr.284.10 
Argintula —. — GalbinI

împărătesei ................... 5.96
Napoleon-d’orI .... 10.03 

1 Mărci 100 împ. germ. . . 62 20 
I Londra 10 Livres sterlinge 126.80

Cota oficială dela 2 Aprilie st. v. 1887.

Cump. vând.

Renta română (5%). . 91*/. 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 93>/a 94—

> convert. (6°/0) 86>/a 86’/,
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) . 102b/4 103’/a

> H >> (b°/o) 87l/a 88—
» » urban (7%) . 99’/< 100-
> • , (6»/o) ■ 92’/, 93>/a
» ’ (5#/0) ■ 83>/a 84—

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« > • Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 16.65 17.15
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Curtulu plete! Brașovu
din 20 Aprilie st. n. 1887.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.50 Vând 8 53

Argint românesc................. . » 8.45 t 8.49

Napoleon-d’orI..................... . » 9.97 » 10.02

Lire turcescl.......................... . « 11.41 11.44

Imperiali.............................. . » 10.41 » 10.44

Galbeni.................................. . » 5 91 » 5.95

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 . » 101.— * 102.- -

„ ’ » 5°/0 • „ 98.- > 99.—

Ruble RusescI..................... . » 112.— a 113.—

Discontulă ... » 7—10’/, pe ană.

ABONAMENTE
la

„gazeta £ransilvaniei“ 
se potti face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoru 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactu arătându - se 
și posta ultimă.

Prețtdu abonamentului este :
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni.......................................... 3 fl. —
„ ș£se luni.......................................... 6 fl. —
„ ună ană.........................................12 fl. —

Pentru România și străinătate:
pe trei luni .....................................10 franci
„ șâse luni.......................................... 20 ,,

,, unu anii.......................................... 40 ,,

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4

TARIFA
aniintiirilorn si insertiiinilortl.

1 *> ■)

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 01’1 • • • • iot
H H W 5— 8 H • • • 15°|o

M H H 9—11 n • • • ■ 20°|o

H H H 12—15 H • • • • 30°|o

V H H 16—20 H • • • • 40°|o
Dela 20 de repețiri în susu • * • . • 50’|o

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai sustî.Mersultl trenurilor!!

Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predeald-Budapesta și pe linia Tei ușii- Ar adîi-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealil-Budapesta Budapesta—Bredealii

BucurescI

Predealâ (
(

Timișă

Brașov#
Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
HomorodS 
Hașfaleu

(
(

Trenfi Tren Trenă 
d® accelerat omnlbua 

persone

Trenă 
omnibue

Trenă 
omuibua

7..
1.

1.45

SighișAra 
Elisabetopole 

Mediaș# 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
TeiușA 
Aiuda 
Vințulă de 
Uiâra 

iOneerdea
Qhiriaă 
ăpahida 

Clașia 
Nedeșdu 
GbirMu 
AghirișQ 
Stana

susă

7.47
8.24
851
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 09
12.29
12.44

1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

I

( 6 03
6.21

4.16
5.02
5.43
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19
11.31

11.62
12.31
12.48

1.22
2 18
2.48
2 56
3 64
4.51
5 28
5 56

2.32

Huiedintt — 7.14
Ciucia — 7.43
Bucin — —
Bratca — —
R6v — 8.22
Mezd-Telegd — 8.48
Fugyi-Văsărhely —
Vărad-Velințe — —

Oradia-mare 

P. Ladâny

_ 9.13
_ 9.18

— 10.38
Szolaok — 12.20
Buda-peita — 2.15

Viena > —
- 8.00|

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15 

—6iO5

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.5
12 16
12.50

1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.28

Nota: Orele de nâpte suntă

Trenă Tren Trenă 1 Trenă 
de pers, accelerat1 otnnlbuel de

I peradne

Viena 11.10 1 - -
Budapesta 7.40 2.— 3.10
Szolnok 11 05 3.58| 738
P. Lailăny 2 02 5.28 540
Oradea mare 4.12 6.58 9.14

Vărad-Veleucze — — 9.24
Fugyi-Vâsârhehj — — 941
Mezo-Telegd — 7.33 10.19
R6v — 8.04 11.38
Bratca — — 12.18
Bucia — — 12.54
Ciucia — 8.58 1.57
Huiedin — 9.28 3.11
Stana — — 3.40
Agliiriș — — 4.15
Ghirbâu — — 4.36
Nedeșdu — — 4.58

Clașia
— 10.28 5.26

11. UO _ —
Apahida 11 19 — —
tlhiriș 12 30 — —

Cncerdea 1.01
1.06

— —
Uiâra 1.13 — —
Vințulfl de susC 1.20 — —
Aiudă 1 41 — —
Teiuță 2.(0 — —
CrăciunelQ 2 35 — —
Blașă 2.48 — —
Micăsasa 3.20 — —
Cop șa mic 3 36 — —
Medjașd 4.00 — —
Elisabetopole 4.3b —
âigișâra 5.12 —
Hașfaleu 5.37 — —
Homorod 7.02 — —
Agostonfalva 7.43 — —
Apatia 8.11 — —
Feldiâra 8.41 — —

Brașov#
Timișă

9.21 —
1.55

— — 2.53

Predealu

BucurescI

—
3.28
9.35

cele dintre liniile grâse.

r

Tipografia

8.00
11.40
2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.C9
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Teiușrt- lradh-Bu<la|)«sta Budapesta- AradA-TeiușA.

Trenă Tre iii Trenfi de Trenfi de Trenfi Trenfi
omnibua omn.bufl persine pers ine de per 6ne omnlbn.'

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-lnlia 11.39 — 3.14 Budupesta 8.20 9.05 —
VințulO de josă 12.30 — 4.2J 11.20 12.41 —

Șibotfi 12.52 — 4.50 4.10 5.45 .—
Orăștia 1.01 — 5.18 Ar dA 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Pauliș i 5.19 6.51 8 17
Iiia 3.55 — 7.28 Radna-! ipova 5.41 17.10 8 36
Gurasada 4 C8 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 _
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5 39 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bârzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —

Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 3. 8 —
PaulișO 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —

Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42 - -
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
AradA 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

— — 5.12 Vințulă de josă 12.18 J2.29
Budapesta _ — 8.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — — 6.05 TeiușA . 1 29 1.41 — .

Aradft-Timișâra Simeria (Pișki) Petroșeni

Trenfi Trenfi de Trenu Trenfi de Trenfi Trenfi
nmnlhpfl p eroine mixt persfine nmnlbni mixt

AradA 6.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 64 )
TlmișAra 9.02 — 9.08 Petroșeui 3.37 — 7.12

Timișâr a- Ar ad A Petroșeni— Simeria (Piski)

Trenfi de Trenfi de Trenfi Trenfi Trenfi Trenfi
pers <5 ne peroine omnibrLB de peri. omnibuo mixt

TimișAra 6.25 5.00 Petroșeul 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Ara4ft 9.27 — 8.17 Simeria 1.Ș3 — 10.31


