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Nou abonamentu
la

?? G-azeta Transilvaniei^.
Cu I Iulie 1886 st. v., se va începe uaft saon 

abonamentul, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulă Abonamentului:î
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl. 
,, șese ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ șâse „ 20 „
„ unu anii 40 „

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

Abonațiloru de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primită diarulb.

Domnii ce se voru abona din nou s£ binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă. ■

Administrațiunea.

Brașovu, 20 Iunie 1886.
Răsboiulă vamală cu România își reclamă 

victimele sale. Ce face guvernulă ungurescă?
Cu acâstă cestiune se ocupă redactorulu 

diarului „Ellenzek," în numerulă dela 30 Iuniu 
E vorba de ajutorii pentru Săcui — câtă pen
tru Români și Sași, vedea-voră cum voră scăpa. 
Reproduceam tânguirile f6iei ungurescl. Dăcă 
noi amă purta ună asemenea limbagiă ni s’ar 
cjice că lipsimă dela datoria ndstră de patrioți.

ihtă ce scrie între altele patriotulu din Clușiu 1 
„ . . . Guvernulu n’a sciută să prevină peri- 

cululă. Deficite scie să facă. Armată cu limbă 
străină și cu spirită străină scie să susțină 
cu banii noștri. Datoria statului a sciută s’o 
facă îndoită de mare ; bunurile statului le-a sci- 
utu vinde, fișpaniloră scie să le dea putere ne
condiționată de corteși, fără responsabilitate ; față 
cu Austria scie să facă concesiuni pe conta n6s- 
tră: dăr a ne da mână de ajutoră când interese 
mari suntă periclitate, a se gândi la perderile 
cele mari ce potă să ajungă pe industriașii noștri 
dela graniță și că în ce modă ar pută să pre
vină aceste perderi, a lua disposițiunile de lipsă 
în cerculu său de putere, a țină contă de rela- 
țiuni. a lucra după împrejurări — acăsta nu o 
scie, său nu o vrea . . .“

„Ce a făcută guvernulu? Abia după ce a 
isbucnită răsboiulă vamală, după ce lucrulă a 
încetată și pânea nu se mai putea câștiga: gu- 
vernulă a cerută dela camerele de industria, ca 
să-i raporteze, în ce stă răulă, după părerea 
loră, și ce mijlăce ar fi de a se lua pentru de- 
lăturarea lui. — După pl6iă cbepenăgă (manta). 
Când de cealaltă parte au începută deja a arunca 
cu glănțe asupra năstră, guvernulă nostru se 
sfătuesce, că ăre noi de ce felă de pusei amă 
avă lipsă"...

„Ce trebuia să facă guvernulă? — TarifurI 
de drumă de feră convenabile, să ne câștige 
piețe interiăre pentru vânzare, să înființeze de- 
posite de marfă și să dea ordinele necesari auto- 
ritățiloră“.

„Mi-a spusă deputatulă Beksicb, — care a 
fostă așa de crudelti a <Ș.ice cătră industriașii ră
mași fără lucru din Kăzdi-Oșorheiu, că tăte a- 
cestea nu s’ar fi întâmplată, dăcă ar fi fostă re- 
presentați în dietă prin indivizi guvernamentali — 
ca și când nu elă ar fi deputatulă orașului Sz. 
St. Gryorgy, — mi’a spusă Beksicb, că în „Nem- 
zet" s’ar fi publicată deja, că tarif urile de trans
portă pe drumulă de feră s’au scăriță. Da, deu, 
căci celă mai urgentă lucru ală fiecărui cismară 
săcui este, să-și aboneze „Nemzet“-ulă cu 26 fl. 

je ană, pentru ca să pătă ceti dintrînsulă marea 
năstră fericire. Când le trebue dare, sciu să 
anunțe acăsta din orașă în orașă, din comună 
în comună. Unde se ducă însă Săcuii provisiu- 
nile cele mari, ce le-au adunată, dăcă s’au și 
eft.inită spesele de transportă pe calea ferată?"...

„Țehulă Kupan din Kezdi-Oșorheiu s’a ofe
rită, că va lifera pe săma gendarmeriei în can
titate și calitate indestulătăre pălării cu 1 fl 80 
cr. bucata. Astăzi guvernulu plătesce pentru 
aceleși pălării prețulă de 2 fl 20 cr. pe bucată. 
Cu tăte astea acestă ofertă n’a fostă primită. 
Din Kezdi-Oșorheiu numai frații Tuson vindeau 
în România la 40,000 părechi de cisme și ghete 
pe ană. Comandat’a guvernulă la aceștia său 
la ori care altulă măcară o singură părechiă de 
cisme? Nu; pentru că pe anulă acesta trebuin
țele ostășimei sunt acoperite. Dăr omulă nu 
păte răbda cu anii fămea. Memorații industriași 
și-au împachetată și se pregătescă deja de drumă. 
înțelegeți? să pregătescă de drumă.

In orașulă Ocna, din Moldova, și-au închi
riată deja casă; li s’a apromisă că li se va ierta 
darea pe 15 ani; comercianții din România ’i-au 
asigurată prin contractă că le voră cumpăra ma- 
nufacturele loră. Se ducă să-și caute o patriă mai 
bună. Se ducă plângândă, văitându-se, dăr se 
ducă.“

„In Kezdi-Oșorheiu patru sute de cismari 
umblă ca vai de ei, fiindă lipsiți de pâne. Ca 
vai de ei ? Nu-i dreptă. Iși caută pasportă, 
pentru ca să-și afle lucru într’o nouă patriă. 
Pălărierulu, despre care făcui amintire adinăorl, 
da ocupațiune statornică la 30 de familii. Dăcă 
măestrulă se mută, aceștia toți rămână fără de 
pâne. Și măestrulă este pe cale de a pleca, 
ceilalți se voră duce pe urma lui pentru că nu 
potă cerși".

„La Szentkeresztbanya o mină de feră și 
împreună cu ea o turnătoria de feră lucrăză 
cu 500 de lucrători, Săcui și „Zipseri“ maghia; 
risați. Nouă din <jece părți din productele fa- 
bricei de feră se transportau în România. A fostă ; 
nu mai este. Lucrătorii ei potă să se ducă câtă 
vedu cu ochii. In Bucuresci lucrăză două văr
sătorii de feră. Amândouă au scrisă la fabrică 
și ceră lucrători. Directorulă-proprietară este ună 
industriașă bravă, dăr e și patriotă bună. încă 
nu a împărtășită lucrătoriloră recomandația din 
Bucuresci. Aștăptă. Sperăză. E vorba de mân
tuirea vieței. Vedi bine multă vreme nu păte 
să aștepte. Când va vedă guvernulă nefericitele 
victime ale răsboiului vamală ? Ori dâră numai 
atunci când va fi înmormântarea voiesce să vină 
cu lăcurile de tămăduire?"

Căile ferate ardelene.
Sub acestă titlu publică „Pester Loyd“ 

ună articulă, care ilustrăză construirea rețelei căilor 
ferate ardelene, mai cu sămă din punctul de vedere 
militară, atingândă însă și partea economică a 
cestiunii. Cuprinsulă articulului este în resumată 
următorulă:

Teritoriulă ardelenescă, ca partea înaintată cătră 
sud-ostă a statului ungară, are pentru monarchiă o mare 
însemnătate în privința militară. Evenimentele din pe
ninsula balcanică au arătată, câtă de ușoră se păte pe
riclita pacea și câtă de motivată e causa d’a ne jîngriji 
câtă se păte mai multă de rețăua căiloră năstre ferate 
sud-ostice atâtă de necomplete. Dăr nu numai motive 
militare, ci și economice ne facă să vorbimă de com
pletarea rețelei căiloră ferate ardelene.... Districte întregi 
ale Ardealului suntă eschise dela comunicațiunea pe căile 
ferate... așa că nu potă concura cu productele loră pe ale 
altoră țări... Spre Europa vestică nu se potă duce pro
ductele ardelenesc!, din causa mareloră cheltuieli de 
transportă, a tarifeloră și depărtărei celei mari. Dăr și 
spre România transportulă a costată așa de multă, că

nu s’a putută concura acolo cu succesă cu industria 
celorlalte țări, cu câtă mai multă se folosesce de cea
laltă parte calea pe apă. România păte în 7—8 luni 
să’și aducă tăte pe mare și cu câtă mai multă să’n- 
greuiază comerciulă cu acăstă țără... cu atâtă mai multă 
vomă suferi tocmai noi, căci afară de acăsta comunica- 
țiunea directă spre sud-ostă și chiară transitulă e pentru 
noi împovărată cu atâtea Cheltuieli de încărcare, încâtă 
drumulă spre Dunăre ne este ca și închisă...

Dăcă considerămă rețăua căiloră ferate ardelene din 
punctulă de vedere militară, ne apare cu totulă necom
plectă, ba în actuala ei formare mai că nu se păte fo
losi; nu corespunde nici în privința defensivă, nici în cea 
ofensivă.

Pentru apărare trebue să se asigure o adunare 
câtă se păte de repede a puterei principale destinate 
pentru apărare Ia fiecare puntă de invasiune, observân- 
du-se tăte liniile de invasiune, ce ducă din țăra inimică 
în interiorulă teritoriului ardeleană. Așa ceva se păte 
asigura însă numai prin căi ferate corăspundătăre, pentru 
ca puterea destinată pentru apărare să se pătă arunca 
asupra părții de armată inimică, ce a invadată la o 
liniă său alta, mai nainte de a’i fi acesteia posibilă să’șl 
adune puterea sa întrăgă spre a da lovitura. Pentru 
acăsta suntă necesare linii radiale și rocade... Liniile ra- 
diale să transporte trupele ce se află în interiorulă pla
toului ardeleană la ori ce punctă voimă dela graniță, pe 
când liniile rocade facă posibilă înaintarea despărțămin- 
teloră de trupe împărțite dealungulă graniței.

In acăstă privință căile năstre ferate nu corăs- 
pundă nicl-decum; în ostulu teritoriului ardeleană lipsesce 
orice legătură de cale ferată. Cele trei comitate ducii, 
Oderheiu și Treiscaune într’o întindere de 11,466 chilo- 
metri pătrați cu 341,787 locuitori suntă cu totulă eschise 
dela comunicațiune....

Din punctă de vedere strategică n’avemă să cer- 
cetămă, ce direcțiuni de ofensivă se potă apuca în celă 
mai apropiată viitoră de cătră o armată inimică. Dăr 
cumcă, spre a trimite trupe de apărare d. e. în contra 
unui dușmană ce înaintăză pe la Predeală, stă la dispo- 
sițiune o singură liniă de cale ferată — aceea ce trece 
pela Aradă, Alba-Iulia, Clușiu, Teiușiu, Brașovă, respective 
Teiușiu, Sighișăra, Brașovă și că acăstă liniă nu păte cu 
nici ună preță birui ună surprindătoră transportă de 
trupe în massă din anumite puncte centrale, este clară. 
0 atragere a trupeloră portate dealungulă granițeloră e 
totală cu neputință. Totă așa de puțină corăspundă 
căile nostre ferate aceloră pretențiunl ce resultă, când 
corpuri de armată dușmane arh fi să invadeze în Ar- 
deală prin pasulă Turnu-roșu, său prin păsurile ostice.

Acestă neajunsă se pote înlătura prin facerea ur- 
mătăreloră căi ferate: 1. 0 liniă ferată de legare Mureșu- 
Oșorheiu-Sighișâră, spre a se evita ocolulh pela Brașovă- 
Teiușă; 2. Linia ferată Iîeghinulu săsescu-Bistrița-, 3. O 
cale ferată, care lăgă valea de susu a Mureșului cu valea 
Oltîtlui și care duce prin ducii și Treiscaune la Bra
șovu ; 4. 0 cale ferată, care dela pasulii Oituzu cutrieră 
Treiscaunele dealungulă graniței și la Brașovă se îm
preună cu calea esistentă; 5. Calea ferată dela Hașfaleu 
la Odorheiu și de acolo in Ciucă; 6. Calea ferată 
dela Vințulă de josă pela Sebeșă, Mercurea, Sibiiu la 
Făgărașă și de acolo pela Homorodă - Cohalmă la Bra
șovă (ar fi de preferată, dăcă s’ar pută, o liniă ce să 
ducă dela Făgărașă directă la Brașovă.)

Nu e intențiunea năstră a esamina aci direcțiuni 
ofensive ale căiloră năstre ferate... Cu tăte astea e de 
cugetată o ofensivă în direcțiune sud-ostică său sudică și ca 
operațiune secundară și cătră ostă. In aceste diferite 
direcțiuni linia ferată Clușiu-Teiușiu-Sighișora-Brașovă 
corăspunde totă așa de puțină ca și linia Aradă-Teiușiu- 
Sighișăra-Brașovă. Căci în cele din urmă numai linia 
Teiușiu=Sighiș6ra-Brașovă duce spre sud-ostă și e fărte 
naturală, că ună marșă de înaintare se păte face fărte 
încetă. Posibilitatea surprinderei și iuțelei operațiuniloră 
cu acăsta se perde.

Așadară și la operațiuni ofensive, atâtă în direc
țiune ostică, câtă și sudică căile ferate ardelene 
nu corăspundă. Dăcă acele linii însă ce le-amh amin
tită mai susă suntă necesare pentru defensivă, atunci 
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la o ofensivă cătră ostii resultă încă odată necesitatea 
liniei Murășb-Oșorheiu, Reghinulă-săsescă, valea Mure
șului de susă, pasulă Tulgheșă și valea Oltului de susă- 
Brașovă, mai departe Brașovă-pasulu Oituză dealungulă 
graniței.

Că linia Predeală va fi de ajunsă pentru durată 
comunicațiunei, este o cestiune, pe care nu vremă s’o 
esaminămă mai departe.

Nu mai puțină importantă este linia Turnu-roșu 
dealungulă Oltului, căci casulă unei demonstrațiuni ofen
sive prin pasulă Turnu-roșu nu este eschisă, deorece 
o astfelă de demonstrațiune ofensivă ar ușura opera
țiunile ce î'ară fi să se pdrte din țera Bârsei. Și în 
acâstă privință pentru adunarea puleriloră armate în ba- 
sinulă Sibiiului este neapărată necesară legătura directă 
între Mureșă-Oșorheiu și Sighișăra și prin urmare linia 
Vințulă de josă-Sibiiu-Făgărașă-Brașovă.

In fine pentru cooperarea unei puteri militare se
cundare pe ună teatru de răsboiu arddeano-moldove- 
nescă cu puterea principală ce ar procede din Galiția 
ostică cătră Rusia sudică, ar fi necesară linia ferată dela 
Bistrița seu Betleană pentru joncțiune cu căile ferate 
bucovinene nu numai din temeiuri strategice, ci și eco
nomice.

Resultatulă considerațiuniloră de mai susă este, că 
rețăua esistentă a căiloră ferate ardelene nu corăspunde 
pretențiuniloră economice și militare, nici cu privire la 
o ofensivă posibilă, nici la defensivă.

Așadără pentru întregirea rețelei căiloră ferate ar
delene suntă necondiționată necesare următorele căi fe
rate: 1. Linia Reghinu-săsescă-Gurghiu-Ciucă-pasulă Tul- 
gheșă; Linia dela Ciucă pela Sepsi-St. Georgiu la Bra- 
șovă; 3. Hașfalău Ciucă; 4. Linia dela Brașovă dealun 
gulă graniței sudice la Chezdi-Oșorheiu-pasulă Oituză- 
Ocna; 5. Vințulă de josă-Sibiiu-Făgărașă-Brașovă; 6. 
Mureșă-Oșorheiu-Sighișăra; 7. Bistrița-Reghinu-săsescă; 
8. Bistrița seu Betleană la Bucovina; 9. Deșiu-Sălmară- 
Nemeti. Aceste linii suntă în curendă necesare din mo
tive strategice și economice....

Tocmai statulă ungară are problema a deschide 
stateloră europene centrale calea spre Orientă...

Respunsu la mesagiulu prințului 
Alexandru.

„Agenția Havas“ comunică textulă adresei remise 
prințului Alexandru de cătră o deputațiune a camerii:

„Representanții poporului bulgară suntemă feri
ciți astădl de a pute, după marile evenimente istorice 
ce s’au îndeplinită, exprime alteții vostre adevăratele sen
timente ce însuflețește națiunea întregă, mândră de a ve
dea cele două Bulgarii de Nordă și de Sudă puse sub 
același sceptru și cea dintâiă adunare națională ce re- 
unesce pe representanții celoră două provincii ale Bul
gariei.

lmpărtășimă sentimentele de recunoștință ale alteții 
vostre cătră națiunea, care s’a ridicată ca ună singură 
omă pentru a coopera la unirea Bulgariei de Nordă și 
de Sudă și a apăra patria precum și cătră vitejii sol
dați, cari cu ună curagiu, o abnegațiune și cu ună 
avântă fără exemplu, sub valorăsa conducere a prin
țului loră, au înfrântă pe inamică și au intrată victorioși 
pe teritoriulă loră.

Graba poporului bulgară de a ajunge la idealulă 
său, a apăra ondrea, libertatea și integritatea teritorului 
său, sacrificiile ce și-a impusă și isprăvile gloriâse ale 
tinerii sale armate, au înscrisă o pagină strălucită în is
toria năstră națională.

Națiunea a vădută cu o bucuriă nespusă pe suve- 
ranulă ei iubită, punendu-se, ca o vităză călăuză, în 
capulă armatei sale pentru apărarea țării și fiindă gata

SOIRILE DILEL
Ministrulă Trefortu a pusă să se traducă în nem- 

țesce planurile de învățămentă ale gimnasieloră și șco- 
leloră reale. Cu acâstă ocasiune »Nemzet< observă: 
„Omenii Schulvereinului voră vede din aceste planuri, 
că noi nu numai că nu suntemă dușmani limbei ger
mane, ti din contră punemă mare greutate pe ea.... «—
Pare că de dragulă limbei germane o învață >patrioții« 
și nu de nevoiă I Ce nesărate observațiuni!

—x—
Ună deputată din Maramureșă a imputată deună- 

dile deputatului Otto Hermann în cameră, că în Sigetulă 
Maramureșului acesta comunică cu ună individă rău re
putată, anume Mihailă Andruszak. Acum s’a dovedită 
că imputarea a fostă dieptă. Andruszak a fostă con
damnată de tribunalulă din Sigetulă Marmației la P/a 
ani închisore de stată și 75 fl. amendă, aventuală alte 
8 dfle închisore de stată, pentru ațîțare și clevetire An
druszak a apelată. Ce dice însă »patriotulă< Otto?

—x—
Procesulă în afacerea falsificării de bani în Balassa- 

Gyarmat s’a terminată. Falsifîcatorulă Andreiu Felix 
a fostă condamnată la cinci ani arestă corecțională. 
Ceilalți acusați au fostă achitați. Atâtă procurorulă 
câtă și condamnatulă au făcută apelă

Peste comuna K. Topa din comit. Bihorului s’a 
descărcată în dlilele acestea o furtuna, violentă. Trăs- 
netulă a omorîtă doi 6meni și a rănită greu pe ună 
ală treilea. O femeiă de spaimă a fostă lovită de 
apoplexiă și muri pe locă. Casa de lângă biserică fu 
aprinsă de trăsnetă. Cei doi 6meni trăsniți au arsă 
pănă la 6se.

—x—
Apr6pe de Șarcadu, pe șosâua Salontei mari, s’a 

găsită cadavrulu unui omă ca de 25 de ani. După 
laine pare a fi fostă ună țerană românii, pe care nisce 
tâlhari trebue că l’au omorîtă, deârece capulă îi e sfă- 
rîmată, buzunarele g61e și cișmele îi lipsescă.

—x—
Posta din Tolna a fostă jăfuită. Hoții au luată cu 

ei cassa de feră, în care se aflau mulțl bani și rechisite 
poștale. De urma hoțiloră nu s’a dată.

—x—
In urma ploiloră celoră multe, Mureșulu a inundată 

pe la Deva câmpurile și livedile mărginașe. Paguba e 
mare. Se cjice că chiar 6meni și vite au fostă apucați 
și luați de valuri.

—x—

a muri pentru gloria, onorea și independența patriei 
unite.

Cu aceeași bucuriă, adunarea națională a primită 
cuvintele alteței vâstre, ce constată unirea celoră două 
Bulgarii, așa de multă timpă așteptată și atâtă de do
rită. Este cu totulă încredințată că sub direcțiunea 
abilă și luminată a suveranului său iubită și a guver
nului său, se voră pune în lucrare tote mijlocele pentru 
ca cele două Bulgarii de Nordă și de Sudă să consti- 
tue ună corpă politică durabilă și indivisibilă.

Poporulă bulgară a dată ună mare preță în tot- 
d’auna simpatiiloră lumii civilisate, elă vede cu bucuriă 
că aceste simpatii le-a dobândită și are pentru viitoră 
o deplină încredere în generositatea mariloră puteri și 
mai cu semă în marea Rusiă, liberatărea năstră, care a 
făcută națiunei noslre atâtea binefaceri.

Representanții poporului bulgară voră examina cu 
grijă și atențiune tote proiectele de legi și propunerile 
ce-i va face guvernulă alteței vâstre, și adunarea va face 
totă ceea ce-i comandă grija intereseloră patriei unite.

»Bomba" din Brăila spune, că s’au primită propu
neri din partea d-loră Hermann Klabund et August 
Volter din Germania prin care solicită, a li se da' ună 
locă din proprietățile comunei Brăila, spre a construi pe 
densulă o fabrică de porcelană, care va purta numele 
de: Inteia fabrică română de sobe și de mărfuri de 
porcelană. Consiliulă comunală a admisă propunerea 
făcută, și a votată o resoluțiune, prin care se cedâză nu- 
mițiloră d-ni o suprafață de terenă în lungime și lățime 
de 40 metri, âr în totală o suprafață de 1,600 metri 
pe islazulă Brăilei, pentru cu contruirea disei fabrici, pe 
termenă de 30 de ani, condițiune însă, că după terme- 
nulă espirată, fabrica să rămână proprietatea comunei 
Brăila.

—x—
O telegramă din Berlină spune, că nu e de locă 

vorba d’a se șterge prințulă Alexandru ală Bulgariei din 
cadrele amatei germane.

—x—
Vaporulă „Caledonia«‘, sub pavilionă englesă, a 

plecată din Brăila încărcată cu 150 boi pentru Italia, 
spune »România.*

Congresului naționalu-bisericescil gr. or.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Sibiiu, 28 luniu 1886.
Ședința a IX-a a Congresului gr. or. ținută în 29 

luniu 1886 a durată ună pătrară de 6ră, adecă pănă s’a 
constatată, că nu e nici o comisiune în®stare de a ra
porta din causa scurțimei timpului reservată pentru șe
dințele comisionale.

Ședința a X-a s’a deschisă astădl la 10 6re a. 
m. și a durată pănă la 1 oră p. m. După verificarea 
protocoleloră celoră două ședințe ultime presidiulă pre- 
sentâză mai multe esibile între cari și socotelile funda- 
țiunei Gojdu pe anulă 1884—1885.

— Urmeză la ordinea cjilei raportulă comisiune! 
organisătdre. Raportorulă Bartolomeiu spune că în die- 
cesa Aradului s’a ivită casulă, unde in sinodulă proto- 
presbiterală s’au alesă membri și din tracte străine. 
Casulă acesta a fostă raportată consistoriului aradană 
in forma unui gravamenă cu rugarea ca §. 6. din sta- 
tutulă organică să fîă mai positivă interpretată; de 
acolo a ajunsă cestiunea prin consistoriulă metropolitană 
la congresă. Aici s’a pusă deci întrebarea, că potă fi 
membri ai sinădeloră protopresbiterale și indivizi din 
tracte străine? Da, său ba? In comisiunea organisatăre 
să formeză în cestia acâsta două, respective trei propuneri; 
majoritatea are adecă o propunere și minoritatea două. 
Propunerea majorităței e, că membri ai sinădeloră pro
topresbiterale potă fi numai aceia, ale căroră nume sunt 
induse în listele unei parochii din tractulă respectivă. 
Propunerea primă a minorității său mai bine <^isă a Ini 
Babeșă sună așa: disposițiunile respective din statutulă 
organică neavendă lipsă de interpretare să se trâcă la 
ordinea cailei; a doua propunere a minorităței, său cu altă 
nume a cav. Puscariu, e că membru ală sinodului pro- 
topresbiterală p6te fi ori și ce individă, care aparține 
unei parochii din metropoliă.

Această divergință de păreri în comisiune a pro
vocată o desbatere lungă și interesantă. Cei mai de 
frunte oratori au luată toți parte la ea. D. Dr. Ales. 
Mocioni a ținută ună discursă plină de logică pe lângă 
propunerea lui Babeșă. A'și fostă aplaudată din tote păr- 
,ile, cu ttite că, esprimându-și părerea, că în astfelă de 
interpretări vede sâmburele desorganisărei, a întâmpinată 
orecare recensă.

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Luntrea este aruncată într’ună nou vârtej ă, în 
care se vede și palida figură a lui Frank. Sârmanulă 
nu mai face nici o încercare de a se mântui, ci numai 
geme încetă și durerosft. Chim îlu zăresce pe iubitulă 
stăpână, Uledi se și aruncă fără frică după elă. In- 
drăsnețulă cârmaciă întinde brațele, ca să’lă apuce, 
neînduratele valuri însă îlă răpescă din nou pe neno- 
rocitulu Europenu și îlu ascundă în mijloculu loră. 
Uledi se repede după elă cu iuțela fulgerului, dară 
când se arată din nou din sînulă spumegoseloră valuri, 
cu totului totă ostenită și aprope gata de a fi înghițită 
și elă în înfiorătorul^ vertcjă, Frank nu este în manile 
lui. Nesățiosulă rîu nu voiesce în nici unu cliipă să 
slobodă prada, pe care a apucat-o cu umedele sale 
brațe.

Când află Stanley despre tristulu sfârșită ală cre
dinciosului său soță și amică, nu mai scia ce să se facă 
de durere.

„O dragulu, scumpulă și bunulă meu Frank," 
strigă elă cu lacrămile în ochi, „cum te-ai îndurată să 

mă părăsesc!!.. . Ce nesocotință din partea ta, iubitulă 
meu prietină! . . . Ah, Uledi, de l’ai fi putută mântui, 
te-aș fi făcută omă bogată!"

„Când mă uitamă," povestesce călătorulă nostru 
despre acele ciasuri durerose, „la cortulă celu golă și 
la slujitorii mei plini de jale, mă apuca o durere gro
zavă, care aprope mă făcea să nebunescti. Cu jale nes
pusă. îmi aduceamă aminte de neprețuitele însușiri ale 
celui răposată, de blândețea lui deosebită, și de bună
tatea lui, de silința lui cea neobosită, de natura lui 
veselă, și de purtarea lui în adcvără prietinescă, de re- 
ligiositatea lui și de încrederea, ce o avea, în reușita 
călătoriei nostre.“

Nu mai puțină întristați do câtă Stanley erau 
tovarăși! lui. Ce e mai multă, în urma acestei neno
rocite întâmplări ei se descuragiară cu totulă, credândă, 
că, de bună, semă și pe ci îi așteptă o asemenea gro
zavă, sorte. Ei nu voiră să mai lucre, făcură, răscolă 
în t6tă forma, și-î spuseră, verde călătorului nostru, că 
nu mai voiescă să’lu însâțescă mai departe. Mai bine 
voiescă, diseră ei, să lucreze pămentulă sălbaticiloră, 
decâtu să’lă mal urmeze pe elă, căci sfârșitulu călăto
riei nu va fi altulă, de câtă grdznica peire a tuturoră.

La acesta, descuragiare și la acestă lipsă de su
punere față de ală loră stăpână, contribuită în mare 
parte și indigenii. Omenii aceștia superstițioși îi făcu

seră pe Vangvana să credă, că în rîu locuescă duhuri 
necurate, care au hotărîtă perderea espedițiunei întregi.

In urma unoră asemenea idei scăldate âmenii 
călătorului nostru începură a se teme așa de tare de 
a’și urma drumulă mai departe, încâtu mai bucurosă 
ar fi rămasă în loculă, în care se aflau, deși aici nu-i 
putea aștepta alt-ceva, decâtă o ticăldsă viață de robi.

Stanley se afla într’o posițiune grozavă de grea. 
Elu era așa de amărîtă, încâtă își doria mortea, nu
mai și numai ca să scape de atâtea dureri și nă
cazuri.

„Chinurile, pe care am a le suferf“ scrie elă în 
acele clipite de durere, „nu se potă descrie, ci rămână 
închise în pieptulă meu, care aprâpe nu le mai pote 
cuprinde. ... O Frank, Frank! Tu esci mal fericită, 
scumpulă meu amică. Nimenea nu mai pote neliniști 
pacea sufletului tău, nimenea nu mai pote umple de 
durere răcitulă tău peptă. Tu acum poți odihni pen
tru totdâuna. O, decă aș fi eu, nenorocitulă de mine, 
în loculă teu“ —

Inzadară căutase călătorulă nostru până acum 
cadavrulă nenorocitului său soță și amică. Numai în 
8 Iunie fu vădută elă de ună indigenă. Undele rîu- 
lui mânau înainte trupulă sermanulu! Frank, ținându-lă 
cu fața în susă, cu închișii ochi îndreptați spre albas
tra boltă a ceriului. In locă de a se arunca în rîu
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Dr. Iosifu Galliî a pledată pe lângă propunerea 
majorității. Au mai vorbită Brediceanu, Slavici, Zigre, 
Boiu etc. Punendu-se la votă aceste propuneri, s’a pri
mită propunerea formulată de Cav. Pușcariu.

Să invită consistorulă metropolitană, se elaboreze 
ună normativă în care să fiă indicate tâte acele cause, 
cari nu să potă apela dela consistorele diecesane la con
sistorulă metropolitană.

Cestiunea ne convocării congresului la timpă se dice. 
că numai mâne se va pune la ordinea dilei.

N. V.

Afacerea amânării convocării congresului.
(Telegramă part, a „Gaz. Trans“.)

SIBIIU 1 Iuliu n. — In ședința de adi a 
congresului națională-bisericescă s’a discutată ces
tiunea amânării convocării congresului în legătură 
cu piedecile, ce le-a întâmpinată convocarea din 
partea guvernului. După o lungă discusiune în 
ședința plenară căreia i-au premersă două confe- 
rențe pregătitdre, congresul ă a luată decisiunea : 
de-a adresa o representațiune guvernului, în care 
să se documenteze, că interpretarea ce o dă adi 
ministrulă de culte acelui articulă din statutulu 
organică, care dispune cum să se urmeze la con
vocarea congresului, nu consună cu interpretarea 
sa de mai înainte și că prin acea interpretare de
vine ilusoriu terminală de convocare stabilită în 
stătu tu. *)

*) Ministrulă Trefort susține adecă acum, în contra 
vederiloră sale de mai înainte, că Metropolitulă trebue 
să facă arătare Majestății Sale despre întrunirea congre
sului înainte de a’lu convoca âr nu deodată cu convocarea. 
Astfelă Metropolitulă ar trebui să cără încuviințare pen
tru a convoca congresulă, ăr nu să notifice numai sim- 
plamente întrunirea lui în terminulă prevăzută în stătută. 

Red.

S’a decișii mai departe ca pe viitoru Metro
politulă să facă cunoscută Maiestății Sale con
vocarea congresului cu șese luni înainte de termi
nulu de întrunire.

Sesiunea presentă a congresului s’a declarată 
de sesiune ordinară.

Venătore contra breneloru tricolore.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Bistrița 18 (30) Iuniu a. c,

pilele aceste ați publicată in estrasQ o espectorare 
a redactorului diarului „Ellenzek“ din Clușiu contra bre- 
neloră tricolore, ce le-au purtată Călușerii la maialulă 
scoleloră române din Bistrița.

Urmarea a fostă, că fișpanulă Banffi, la care a ape
lată numita faiă, a ordonată a să face cercetare con
tra acelora, cari au purtată brene tricolore.

Mai întâia s’a făcută cercetare prealabilă la pri
măria. De aicî afacerea s’a predată judecătoriei.sin
gulare din Bistriță unde în 28 și 29 Iuniu 1. c. au fostă 
ascultați protopopulă Al. Silași, advocații Gavrilu Mânu 
și Danilu Lica, învățătorulă Grigorescu, precum și toți 
Călușerii și unii membrii din comitetulă scolastică, puin- 
duli-se deosebite întrebări

Despre decursulă cercetărei precum și despre efec
tele ei vă voiă relata mai târziu după ce se va ter
mina.

Noteză pentru acuma numai că s’au confiscată 
brânele naționale dela învățătorii și dela unii Gălușeri 
prin procurorulu statului și suntă depuse la tribunală 
ca corpus delicii.

și ală scâte la uscată, fricosulft Negru se înspăimânta 
de „figura cea albă,“ și fugi, mâncând ft pămentulă. 
De aici înainte nimenea nu mal putu să mai dea nici 
o înformațiune despre rămășițele pământesc! ale neno
rocitului călătoră.

Câtă de cu dragă ar fi așezată Stanley trupulă 
pulă amicului său spre vecinică odihnă într’ună mor- 
mentă, cum l’ar fi jelită olă pe iubitulă său Frank și 
cum s’ar fi rugată la sicriulă lui! .. . Nimică din aces
tea însă nu se putu îndeplini.

CAPITOLULU XX.

Descuragiațl din nou. — Trel-deci și unu de inși îlă părăsescO 
pe Stanley. — Salaam Allah se prăpădesce în cataractulu Zinga. 
— Uledi se încârcă a’lă mântui. — La alti trel-decelea din cata
ractele lui Livingstone. — Stanley este din nou aprope să se prăpă- 
d6scă. — Vangvana prindă erășl inimă. —. Fomea-I silesce pe 
unii să fure. — O scire îmbucurătore. — Safeni nebunesce. — Su
ferințe totă mal mari din causa fomel. — Cataracte nouă. — Stan
ley părăsesce rîulQ și’șl urmeză calea mal departe pe uscată. — 

Călătorii se despartă de >Lady Alice,»

Numai Manva Sera, Kaccce și vâslașii nu se de
părtară în nici ună cliipă de călătorulă nostru. Cu 
ajutorulă loră se transportară câte-va dintre vase pană 
în ceealaltă parte a cataractului Massassa. Și ceilalți 
mai prinseră acum puțină inimă și putură să fiă îndu-

0 de sărbâtore în SătmartL
Satinară, 26 Iuniu 1886.

Stimate d-le Redactoră! J/iua de 20 Iuniu a. c.. 
a fostă una din acele dTe memorabile, care a întrunită 
tâte clasele inteliginței române la o serbătore frumâsă și 
neuitată în analele vieții nostre românesc! din comitatulă 
Sătmarului.

Bravulă preotă din comuna Sisiesci, Dr. Vasiliu 
Lucaciu, care după barbare prigoniri aici și-a aflată 
liniștea, păstorindă ună poporă bună și blândă— numai 
decâtă după ocuparea beneficiului său, cu poporulă și 
senatulă din parochia sa a decisă rădicarea unei bise
rici pompose în loculă celei vechi, și sciindă pre bine 
demnulă preotă, că dilele Românului suntă lipsite de 
momente plăcute, convinsă fiind în inima sa, că conve
nirile suntă apte de a promova solidaritatea prea ne
cesară, a invitată întrâga inteligință română mirănă și 
preoțescă la serbarea depunerei și sânțirei fundamentului 
nouei biserici.

Deja în 19 1. c., dupăamedl, începură ospeții a se 
aduna și a se încvarlira prin casele braviloră poporeni, 
așa că Duminecă, în (jliua serbării era adunată ună nu
mără de poporă peste 1000, și o inteligință la numără 
de preste 100 inși. Bucuriă sufletescă se cetea pe fața 
publicului, mirare și surprindere te cuprindea vădendă ce 
pote întreprinde și realisa ună preotă, care iubesce po
porulă și pe care îlă iubesce poporulă.

La întrare în localitate era ridicată ună arcă tri
umfală imposantă cu inscripțiunea: „Cu noi este D-<feu.“ 
„Bine ați venită.'*  Mai încolo era ridicată o șatră cu 
scânduri acoperită, prefăcută într’o capelă, care a ser
vită pentru serviciulă divină, ună pavilonă cu gustă în
tocmită să vedea în apropiere, și tâte aceste erau aco
perite cu sute de buchete și cununi de flori, adunate de 
bravulă poporă din Sisiesci la provocarea preotului loră. 
Frumosă sărbătore veți ave frațiloră, cu frumăse flori 
primiți-vă Ospeții voștri și vă încoronați opulă vostru/1 
dise preotulă, și poporulă aducea flori și cununi și din 
orașele vecine.

La 8x/2 bre dimineța sosi delegatulă veneratului 
consistoriu diecesană, reverendissimulă domnă Alesandru 
Erdoșiu, protopopulă Țărei-Oașului și v. archidiaconă, în
tre bubuitulă trescuriloră bine mănuate de feciorii cura- 
gioșl ai comunei; sorele lucea mai frumosă, natura par’că 
era mulțumită, vărfulă »Petr6sei*,  fruntea ,Gutinului", 
pisculă »Mândrei vederi*,  tole par’că privescă cu admi
rare și se închinau cu umilire la poporulă din Sisiesci, 
care ascultândă de vocea blândă a preotului loră, în- 
scenă acăstă serbătore.

La 9 ore s’a începută serviciulă divină pontificândă 
delegatulă consistoriului; preoți din diecesa Gherlei șf a 
Oradiei mari au asistată într’ună numără mare; corolă l’au 
ținută bravii tineri absolvenți de teologiă Corneliu Gitta, 
Ludovică Popă, Ioană Dobosi, Aureliu Pelle și Const. 
Lucaciu; cânteculă loră frumosă a înălțată serbăfarea.

Cu sinceră stimă și recunoștință trebue să ’ml 
aducă aminte de bravulă protopopă din Pomi, d-lă Au- 
gustinu Pelle, care predică meduosă și pătrunsă d’ună 
spirită înaltă, a contribuită mai multă la deșteptarea po
porului, esplicându-i în termini chiar! însemnătatea dilei; 
și descriindă persecutarea creștiniloră din sedii trecuțl, a 
asigurată poporulă, că liberă este și neviolabilă adi bi
serica lui D-deu; a trecută timpulă cândă creștinii ado
rau pe D-dieu ascunși prin vizuine și prin crepăturile pă
mântului și a stânceleră; biserica ale triumfată și trium
fală ei este eternă.

La finea vorbirei se întărse către preotulă poporu- 

plecați a duce vasele, care mal rămăseseră, până din
colo de cataractă. După vre-o două dile de călătoriă 
însă, când vasele ajunseră la primejdiosul^ cataractă 
Zinga, și când și acesta trebuia ocolită, puțină inimoșii 
dar totă odată și grozavă de chinuițil soți din nou nu 
mai voiră să mai dea nici ună ajutoră.

Stanley îi chiemâ pe toți la ună locă, și-i între
bă, ce plângeri au ei împotriva lui? Cu ce’lă găsescă 
și nu pe elă vinovată?

Descuragiații soți nu găsiră nici o învinuire față 
de călătorulă nostru, care se purtase față' de dânșii în
tocmai ca ună tată față de fiii săi, ci-i spuseră nu 
mai, că s’au săturată de viață, că stomaculă loră este 
flămândă și puterile loră sleite, așa încâtă nu mai potă 
nu mai voiescă să lucre nimică.

Stanley le respunse, că și elă e totă așa de flă
mândă și totă așa de obosită ca ei, și că și elă își 
aștâptă mortea totă cu atâta nepăsare ca și ei.

„Decă mă veți părăsi cu toții1*,  dise elă, „sunt 
cu totului totu liberă și numai am nici o respundere 
față cu nimenea. Luntrea mea este âncă pe rîu, cur- 
sulă apei este destulă de repede, cataractulă este nu
mai cu câți-va pași mai încolo. Cuțitulă meu pâte 
tăia cu înlesnire funia, care acum ține vasulă în locă, 
și atunci de bună semă voi ave odihnă vecinică.

(Va urma.) 

lui numindu-lă „SolomonQ., — l’a rugafa să păstorâseă 
turma lui încredințată cu blândeță și iubire, — âr po
porului i’a impusă credință neclătită, diligință și labtSre, 
căci numai așa voră pute rădica pompâsa biserică.

La 2 bre p. m. începu banchetulă în pavilonulă 
frumosă, cugetai că ești într’o livadă pompâsă, aerulă 
era balsamată de mirosula floriloră multe și varii; mu- 
sica națională din Șomcuta in frunte cu „Nuțu« celă iu
bită a intonată „Marșulă lui Mihaiu*  și între sunetele 
musicei âspeții și-au ocupată locurile loră.

In fruntea mesei principale, lângă delegatulă con
sistorială, ocupă locă prâ venerabila domnă Paulina Lu
caciu, domna casei și demna soțiă a preotului Sisiesciloră, 
esemplară mamă și adevărata femeă română, care necu- 
noscândă ostenelă a dispusă și arangiată totulă cu tac
tică bună și cu fineța ei înăscută. Onore ei!

La numără 120 persone se aflau așezate la mesele 
frumosă așternute, între cari cu bucuriă v&Jurămă la o 
mesă și vr’o 12 plugari cu fețe sănătose, umeri și piep
turi late; în mijloeulă loră, în fruntea mesei, ocupa locă 
căpitanulă, sâu, precum predecesorulă îlă numise Solomo- 
nulă poporului, preotulă Lucaciu. Aspectă frumosă, îm- 
bucurătoră, ună astfelă de tablou șl-a putută închipui 
bardulă nemuritoră A. Mureșianu, când a pusă pe hâr- 
tiă eternele cuvinte : »PreoțI cu crucea ’n frunte». Ast
felă procedețl d-niloră preoți, urmați esempluiă, căci po
porulă în totă momentulă are lipsă de consiliarl, căci 
diavolulă în totă momentulă îlă ispitesce; fiți în mijlo- 
culă lui cu inima deschisă fără reservă.

Erau de față din mai mare depărtare, d-nii: Georgiu 
Popă din BăsescI, A. Medană și Val. Dragoșă din Șom
cuta, Ștefană Galea din Clușiu, Fioriană Cociană adv. 
în Sz. Cseh, âr din Marmația d nulă Vasiliu Pavelă, pre
otă în Șugatag. — Toasturi s’au rădicată pentru Ponti
ficele Romei, Maiestatea Sa Regele, Archiepiscopulă Dr. 
Ioană Vancea și Episcopulă diecesană Dr. Ioană Szabo, 
precum și pentru cei de față și pentru salutea poporului 
românescă.

După banchetulă abundantă,^ce era mai firescă, de
câtă ca conformă programei să se încâpă petrecerea po
porului cu danță și descântărî [felurite, încâtă se p6te 
face o colecțiune de doine din cele mai alese. La în
serată apoi aprindendu-se lampionele pavilonului să în
cepu joculă său mai bine disă balulă cu frumăsa „Ar
deleană*  și «Lugoșiană». In mâna »Nuțufai« plângea 
violina, âr tinerimea sălta cu focă.

Din dâmnele presente îmi însemnaiă următârele: 
Amabila ddmnă Paulina Lucaciu n. Serbacă.— Dâmnele : 
Medanu, Braneoveanu, Berinde, Iernea, Barbulă, Costină, 
Ceontea, Popa din Ilva, Cociană, Cherecheșiu, Lupană, 
Popă din Busiocă, Popă din Doroltiu, Serbacu, Pavelă 
din Sugasag, — și domnișârele: Maria și Irina Branco- 
veanu, Lucia Pelle, Laura Popă, Ilena Szabo, Ilena Be
rinde, Irina și Maria Tirsanu, Nina Popă, Lădovica Zoi- 
cașu, Maria Iernea, Maria Barbulă, Elisa Grigoru și altele, 
pe cari nu avui onârea să le cunoscă.

Tâte au fostă frumâse și plăcute, însuflețirea tine- 
rimei peste totă pentru totă ce este nobilă, frumosă și 
națională ne-a întărită în credința, că tinerimea este a 
nâstră. Urmarea și conclusiunea finală este, că adună
rile, convenirile suiltă de lipsă, căci poporulă ’și cunâște 
bărbații săi, âr inteligință în mijloeulă necasuriloră dil- 
nice schimbă idei salutare, se oțelesce în credință. înainte 
dâr pe calea ce ne duce la solidaritate !

Osianulu.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.»)

MUNCHEN, 2 Iuliu. — Dieta s’a închisă. 
In mesagiulă de închidere, prințulă regentă Luit- 
pold accentuă st.rînsa legătură dintre imperiulă 
germană și statulă bavareză.

STUTTGART, 2 Iuliu.—Intre trenulă acce
lerată Stuttgart-Berlină și între trenulă de poștă 
ce vonea dela Bamberg a fostă o ciocnire dinsusă 
de Wurzburg. Doi conducători de locomotivă și 
optă călători au fostă omorîți, (Jece călători greu 
și mulți ușoră răniți.

PARIStJ, 2 Iuliu. — Consiliulă de miniștri 
a hotărîtă să nu primăscă demisiunea generalu
lui Saussiers. Ministrulă de răsboiu Boulanger 
rugă pe generalulă Saussiers să rămân ă guver- 
natoră ală Parisului. (Saussiers demiși onă din 
causa unui avertismentă ce i-lă dase ministrulă 
de răsboiu, fiind că făcuse nisce destăinuiri prin 
pressă. Red.)

Bibliografia.
Primă-vera ’n codru verde, arii populare române 

pentru piano de Gregoriu Thănăsescu, dedicațiune S.-sale 
pr. V. Voina, a părută în librăria Nicolae I. Giurcu 
din Brașovu. Prețuia 65 cr.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.Nr. 138.

Oorsulu la bur«& de Viema
din 1 Iulie st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 106 05
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 90
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare......................... 154.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.25

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 128 50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 120.50

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.20 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă..............................105.10
Bonuri cu cl. de sortare 105.10
Bonuri rurale transilvane 105 40

Bonuri croato-slavone . . 105.10 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................100.—
Imprumutulă cu premiu

ung................................... 121.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 90 
Renta de hărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 86,05
Renta de aură austr. . . 117 — 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 869 —
Act. băncel de credită ung. 285.25 
Act. băncel de credită austr. 278.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.92
Napoleon-d’orI .... 9.977a 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 125.85

SSursa de aînnciHresci.

Cota oficială dela 18 Iunie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 93— 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 96— 96—

> convert. (6°/0) 87i/a 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . 105— 106—

> » >> (5°/o) • 88i/a 89—
> » urban (7%) . 102— 102 Va
> » (6%) - 93x/a 94—
> > C5°/0) . 84^ 85—

Banca națională a României 500 Lei 1005 1012
Ac. de asig. Dacia-Rom. 260 265

« » » Națională 220 230
Aură contra bilete de bancă . . 15— 15.20
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 2 Iulie st. n. 1886

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.57 Vând 8.59
Argint românesc . . . . 8.50 » 8.60
Napoleon-d’orI................. 9.95 A 10.00
Lire turcesc!..................... 11.27 > 11.30
Imperiali . ..................... > 10.26 > 10.29

Galbeni............................. . T » 5.88 9 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100.— > 101.-
Ruble Rusesc!'................. 122.— » 123.—
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe anii.

2441/886. Publicatiune.9
Să aduce la cunoștință publică, cumcă listele de evaluare, trimise acestui 

oficiu prin emisulă Domnului Inspectorii de dare, dto 22 Iunie a. c, Nr. 12,314/86 
cari conțină partidele obligate la solvirea taxeloru pentru eliberarea dela milițiă pe 
anulă 1886 se află spre vedere la oficiulă de dare ală orașului din 19 Iuliu pănă 
inelusive la 20 Iuliu a. c. dela 12 <5re dimineța pănă la 12 ore la prândă, și dela 
3 pănă la 5 6re după prânză.

Acele partide supuse taxeloră de milițiă, cari să simtă îngreunați prin mă
surarea acestoră taxe, își potă așterne subscrisului oficiolată reclamările adresate că- 
tră comitetulă administrativă, la casă dăcă petenții au fostă în anulă trecută supuși 
acestei taxe, în decursă de 15 dile i. e. pănă în 3 Augustă a. c. aceia însă cari au 
fostă în anulă curentă pentru prima 6ră supuși taxei militare — în decursă de 15 
dile din diua inducerei datorinței loră în libelulă taxeloră militare. Scadența sume- 
loră evaluate pentru taxele militare va fi cjiua de 1 Octombre a. c. și suntă a se 
solvi deodată adecă în sumă deplină, pănă celă multă în 30 Novembre a. c. la cassa 
oficiului de dare orășenescă de aci, deârece, încependă din 1 Decembre a. c. taxele 
militare restante se voră încassa pe cale execuțională. — Tote părțile supuse taxe
loră militare să provocă prin acesta a să presenta cu libretele loră de taxele mili
tare celă multă în 8 dile spre înscrierea datorinței pe anulă 1886 la oficiulă sub
semnată.

In fine să provoaă în sensnlă § 4 art. de lege IX. din anulă 1883 acele 
părți obligate a solvi taxe militare, cari dela conscripția taxeloră militare încâee, și-au 
schimbată stăpânii (ce le dau de lucru) să arate fără amânare, atâre schimbare la 
acestă oficiu de dare.

Brașovă, în 30 Iuniu 1886.
Oficiul ti de dare alu orașului.

Wa ■Miorii si irtiiilft
! î

Auunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. —cr. 6. 
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia A fi. — cr 10.

Peni;ru rep e ț i ri se aedrdă următdrele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori • • . . . 10°

h n V 5— 8 h . «... 15°
H H M 9—11 n 20°
n H H 12—15 M • « • . . 30°

H H 16—20 H • • • • . 40°
Dela 20 de repețiri în susă 50°

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

(Avisă d-loră abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANSA

Mersulu trenurilor!!
pe linia 3®redeală-Budaj>esta și pe linia Teiușii-JLradii-Kudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealtt-Budapesta Budapesta—HPredeald

BucurescI

Predealâ

Timiști

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfi
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sigliișora

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiușft 
Aiudă 

jJVințulă de
Uiâral 
Cucerdea
Ghirisă
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
GhirbSu
Aghirișâ 
Stana
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd
Fugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe

sustt

(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-penta

(
(

Viena

Trenă 
de 

peradne

Tren Trenă 
accelerat omnibua

Trenu 
omnibus

Trenă Tren 
omnibua accelerat

Treufl Trenă 
omnibua de 

peradne

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11,47
11.35

1.04
1.30
1.39
2.07
3 03
5.08
5 35

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

6.00

3.00 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22'
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

( 
(

(
(

Uidra
Vințulă de susă 
Aiudfi
Teiușfi 
Crăciunelfl
Blaști
Micăsasa
Copșa mic.
Mediașfi 
Elisabetopole
SigișSra
Hașfaleu
Homorod
Agostonfalva 
Apatia
Feldiâra

Brașovă

Tirnișâ

Predealu

BucurescI

(
(

(
(

Nota: Orele de ndpte suntfl cele dintre liniile grose.

10.01
10 26
10.52
12.37

1.36
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

1.45 3.15 6.20 8.00
3.44 7.29 9.11 11.40
5.21 8.27 11.26 2.31
6.41 — 1.28 —
— 9.45 2.00 -- .
— 9.59 2.11 —

7.14 10.28 2.34 —
7.42 11.36 8.18 —
— 12.10 3.41 —
— 12.43 4.01 —

8.31 1.31 4.26 —
9.01 2.56 5.08 —
— 3.29 5.27 —
— 4.00 5.50 —
— 4.18 6.02 —
— 4.36 6.24 —
— 5.05 6.43
— — 7.03 —
— — 7.26 —
— — 8.51 —
— — 9.31 —
— — 9.43 —
— — 9.51 —
— — 9.58 —
— — 10.24 —
— — 10.44 —
— — 11.28 - -
— — 11.44 —
— — 12.18 —
— — 12.36 —
— — 1.22 6.01
— — 1.56 6.40
— — 2.34 7.20
— — 3.02 8.01
— — 4.41 10.05
— — 5.30 11.02
—. — 6.03 11.37
— — 6.35 12.14
— — 7.14 1.09
— ■— 1.50
— — — 2.48
— — — 3.23
— — — 4.56

9.40

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, Zernesct

Trend 
omnibua

TeiMșft" Aradd-Bndapesta Budapesta- Âradft-Teiușft.

Trenu Trenu Treniî de Treniî de Trenă Trenă
omnibua omnibua peradne poradne accelerată omnibua

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 0ZOIIIOK 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradtfii 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Bianicica 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 •— 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — • 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșm 5.09 — 8.49 Soborșm 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29; Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.4y Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23

8.10 7.32 11.32 Orăștiă. 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4 53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
JBudapesta 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 12.05 — 2.24

Aradd-Timișdra Sfimeria (Piski) Petroșeial

Tronă Trend de Trenă do Treniî de 'Trenă Trend
omnibua pareâne peradne peradne omnibua omnibua

Araelfe 6.00 8.18 Sfaaerfa 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Strein — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegu -- - 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.07 j
IL'finEBlșdra 8.42 — 10.09 PetroșenK — 4.04 6.39

Timișdraz-A rad ft Petroșeni—Siteaeria (Piski)

Treniî do Trenu de Trend Treniî Trend Trenu
peraâne peradne omnibua omnibua omnibua de perH.

6.02 5.00 Petroșeiai 6.49 9.33
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
Nămeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradsve — — 7.40 SâiBaeffSst 10.53 1,35 —


