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Brașovti, 25 Iulie 1886.
Dumineca viitfire se va întruni în Alba- 

Iulia adunarea generală anuală a „Asociațiunei 
transilvane pentru literatura română și cultura 
poporului toiirâirii.u

Terminulu adunării e pusu de astă dată mai 
de timpuriu ca în alți ani. Nu scimu din ce 
considerațiuni comitetulu a găsită cu cale să ia 
acostă disposițiune, dăr mătturisimă că ne pare 
bine de totă ce se face pentru limba și litera
tura ndstră mai timpuriu.

Și așa Românulă e destulă de târdiu în 
întreprinderile sale și, dău, nu’i strică nicidecum, 
dăcă se tredesce mai de vreme celă puțină când 
e vorba de cultivarea limbei și a literaturei sale 
și de apărarea acestoru scumpe tesaure națio
nale, dela cari atârnă esistența lui.

Apărarea în contra înrîuririloru dușmane 
desvoltării limbei ndstre este de mai multe fe
luri. Apărămă limba ndstră atunci, când cău- 
tămă să o ferimă de lovirile ce le’ndrăptă asu- 
pră’i adversarii noștri pe tăte terenele ; dăr nu mai 
puțină și cu mai mare succesu o apărămă atunci 
când noi înșine o îmbrățișămă cu totă căldura 
inimei ndstre, cultivând’o și desvoltând’o cu cea 
mai mare îngrijire în familiă, în societate, în bi
serică și în șcdlă, peste totă în viăța năstră pri
vată și publică.

Martoră ne este trecutulă și presentulă, că 
poporulă română nu nutresce în inima sa nici 
o ură contra limbeloră conlocuitorilorfl săi de. 
altă naționalitate. Simțulă de echitate și de drep
tate înăscută Românului l’a ferită pănă acuma 
de ori ce faptă agresivă și dușmăndsă față cu 
conlocuitorii săi de altă limbă; dăr mărinimia 
năstră nu p6te merge așa departe, ca să ne ară- 
tămă mai primitori pentru ceea ce e străină, de- 
câtă pentru ceea ce e ală nostru. A cere ca 
Românulă să dovedăscă lealitatea sa prin aceea 
ca să ’și sacrifice propria sa limbă este barbară, 
căci însămnă totă atâta câtă a cere ca să se si
nucidă.

Din nenorocire suntă atji dese cașurile în 
care i se cere așa cevași Românului. Datoria 
năstră cea mai sfântă este de a ne apăra limba 
în contra tuturoră înrîuririloră nedrepte și ile
gale. Dăr pentru ca să putemă face acăsta, noi 
înșine trebue să fimă pătrunși de adeverata iu
bire și de adevăratulă entusiasmă pentru cultura 
limbei năstre.

Puținele reuniuni literare, ce le avemă, au 
scopulă de-a promova iubirea pentru limba și 
literatura română în sînulă poporului română. 
Loculă de frunte îlă ocupă neapărată Asocia- 
țiunea năstră transilvană, care este înființată 
pentru înaintarea culturei la Români. Nu e ni- 
mică agresivă în scopulă ei, ba nici chiar defensivă, 
totă ce ne dice și la ce ne îndămnă Asocia- 
țiunea este, să îmbrățișămă literatura română și 
să înaintămă cu tăte mijlăcele posibile și ertate 
cultura poporului româuu.

Ar comite celă mai mare păcată acelă Ro
mână, care în împrejurările de atjl, când sun- 
temă amenințați din tăte părțile, când prigonită 
este limba năstră națională începându dela clasa 
ântâia primară pănă susă la universitate, nu ar 
urma îndemnului societății năstre literare, ca să 
îmbrățișeze din totă sufletulă nobilulă ei scopă.

Salutămă cu căldură de inimă adevărată 
românăscă pe cei ce se voră aduna Duminecă 
în Alba-Iulia în paciniculă și salutarălă scopă 
d’a înainta cultura română, și ceea ce dorimă 
Asociațiunei năstre este, ca lucrarea ei folosităre 
să fiă sprijinită și avântată de entusiasmulă tu
turoră și mai alesă ală junimei năstre, căci nu
mai ună poporă, care se scie însufleți pentru 
ceea ce-i este mai scumpă, are viăță și viitoră.

Cesininea armatei în Ungaria.
Ună însemnată diaru germană ce apare în 

Hanovera, „Revista internațională asupra tutu
roră armateloră și floteloră^, conține ună arti- 
ciilfl, reprodusă din foile germane, eșită din 
până unui înaltă oficeru germană asupra ar
matei c. r. în Ungaria. Articululă conține o 
aspră critică contra ministrului președinte Tisza. 
Articululă încheiă cu următărea lecțiune ce li-o 
dă Unguriloră :

Dea cerulă să nu bată ora, în care se se căăscă 
Ungurii, că au turburată legătura cu armata comună 
atâtă de desă și anume din o causă atâtă de puțină 
pol r.vită, ca actulă de pietate în cimitirulă din Buda; 
dea cerulă să nu se căăscă, că au sacrificată onărea unei 
armate brave, ce’și face datoria ’; mititeleloră simțiri na
ționale afectate și că au pusă interesulă loră particulară 
mai pre susă de interesulă statului întregă! Mai.' multă 
ca ori când se basâză adll puterea și influința statului 
în afară pe o armată poporală puternică, de încredere, 
spiritualicesce și moralicesce bine fundată. . Ceea ce re- 
numitulă bărbată de stată englesă Fox încă cu o sută 
de ani mai înainte într’ună minunată discursă parla
mentară i-a pusă poporului său la inimă și i-a recoman
dată ca îndreptară, asta să n’o uite nici națiunea un- 
gurâscă: »că adecă pentru o națiune, care se uită la 
onorea sa, Ia interesulă său chiar, care e nedespărțită 
de onorea sa, e de o nefinită importanță ca prin drep
tate, mărinimia și cumpătare să’șl dobăndăscă 
buna opiniune a celorlalte națiuni și să caute să ’și-o 
și susțină totdeuna*. Căci când manifestațiunile unui 
poporă începă a deștepta la popârele conlocuitâre îm- 
boldă; când poporulă nu se mai lasă a fi condusă de 
dreptate, de moderațiune, de respectă de^sine și de 
tote imboldurile nobile, ci de impulsuri pasionate și șo- 
vinistice; când o partidă hipernațională caută să tero- 
riseze partea cu minte a națiunei și să agite țera în 
contra factorului puterii statului, contra armatei; când 
vanitatea națională pune’n umbră orice dreptă și orice 
pătrundere mai bună, și crede că pâte desconsidera totă 
ce datoresce ordinei de stată, cuviinței și simțului de 
pietate: atunci poporulă se află necontestabilă pe ună 
povărnișă ce duce spre ună viitoră plină de pericule și 
îi nimicesce simpatiile celorlalte popore. Nouă Germa- 
niloră — de asta putemă asigura pe Unguri — nu ne 
e nicidecum indiferentă atitudinea ce o ia față cu ar
mata c. r. națiunea ungurăscă, câtă timpă ea ca membru 
ală monarchiei austro-ungare stă în alianță politică cu 
Germania. Căci noi gândimă se întemeia,mă alianța 
nâstră nu pe nisipulă șovinismului maghiarii) ci pe pă- 
mentulu tare, de încredere alu unei armate c. r. fundate 
unitarii) puternice și care’șî implinesce datoria. Celă ce 
caută să submineze spiritulă acesteia, să nimicăscă in
tegritatea și valârea ei morală, atacă mijlocită și puterea 
monarhiei unitare austro-ungare și a amiciloră ei po
litici. Asta li-o clamă de gândită Unguriloră și bărba- 
tiloru loră de stată conducetori.

Societatea vaporelorft de navigațiune pe 
Dunăre și resboiulft varnalu.

Cetimu în „Economia Națională" a d-nului 
S. P. Aurtlianu :

O cestiune dintre cele mai grave, și care merită să 
ocupe întrega pressă română, este aceea a rolului ce 
pare că guvernuliî austro-ungară voesce să impună 
companiei austro-ungare de nâvigațiune pe Dunăre. 
Este vorba despre siluirea ce guvernulă dela Viena și 
Pesta voesce să eserciteze asupra acestei companii pentru 
a o face să serve ca instrumentă în contra nâstră cu 
ocasiunea resbelului vamală ce ni s’a declarată cu atâta 
furiă.

Totă omulă neprevenită va recunâsce că cu ocasia 
tratăriloră pentru încheierea unui nou tractată de co- 
merciu între România și Austro-Ungaria, purtarea dele- 
gațiloră români și prin urmare a guvernului română a 
fostă din cele mai împăciuitâre. In faptă, ce amă ce
rută noi alta, decâtă ocrotirea a câtorva industrii esis- 

tente în țâră și libera intrare a cerealeloră și viteloră 
nostre în monarchia vecină. Cereri atâtă de moderate, 
impuse de interesele nâstre vitale, au părută atâtă de 
esorbitante încâtă delegațiunea austro-ungară, după ce 
s’a încredințată că nu pâte ajunge Ia scopulă său, a pă
răsită România fără nici ună resultată.

Ce ne cerea Austro-Ungaria? Cine a cetită în 
cartea verde corespondența diplomatică, proectulă de 
tractată înfățișată de delegații austro-ungarl precum și 
protocolele Conferinței întrunită pentru a trata încheerea 
unui tractaLă de comerciu, s’a putută convinge, că dăcă 
s’ar fi primită cererile veciniloră noștri, situațiunea nu 
numai economică, der socială și chiară politică a Ro
mâniei ar fi primită o lovitură din cele mai simțitore.

S’a făcută totă ce este omenesce posibilă pentru 
a se ajunge la o înțelegere, s’a redusă la minimum 
posibilă cererile guvernului română; tote au fostă îriza- 
dar; Austro-Ungaria pare că voia totulă seu nimică. 
Ruptura făcându-se, vecinii s’au grăbită a ne amenința 
prin celă mai teribilă resbelă vamală.

Pressa austro-ungară, guvernulă dela Pesta în spe
cială, n’a cruțată nici ună mijlocă de intimidare. înainte 
chiară de a se închide conferința vamală se denunțase 
convențiunea cu căile nostre ferate și se spuse în modă 
imperativă companiei de navigațiune pe Dunăre că n’are 
să facă cea mai mică înlesnire comerciului de cereale 
română; ca, din contră, să-lă lovâscă câtă va pută și 
pentru perderile ce va încerca,.compania va fi despă
gubită de tesaurulă austro-ungară. Mărturisimă că la 
începută amă luată toți acestea ca o intimidare la adresa 
nâstră, și credeamă că deja ideea de a face din com
pania de navigațiune’ ună dușmană ală intereseloră 
nostre va fi fostă părăsită. Se pare că» ne-amă înșelată, 
și âtă pentru ce.:

De câte-va (jile diarele austro-ungare și în specială 
»Neue-Freie-Prese< și „Pester Lloyd* revină asupra 
cestiunei. Celă d’intâiu (jiai'ă tratândă despre măsurile 
de represalii luate de guvernulă austro-ungare contra 
României cfice 1

,E întrebare, cum se voră stabili relațiunile de 
acum înainte și ce drumă va lua exportulă agricolă ală 
României; căci drumulă de feră nu-i va mai pută servi, 
fiindu-i denunțată și convențiunea de tarife. E dăr lesne 
de înțelesă că, celă multă, drumulă pe apă îi va mai 
pută sluji. Pentru transporturile destinate Germaniei va 
fi dăr chemată în prima liniă societatea vapâreloră Da
nubiene. Aci se nasce întrebarea, ce precauțiunl voră lua 
amândouă guvernele în fața acestoră eventualități și dăcă 
societatea vaporeloră se va pută opune obiecțiuniloră 
în privința răsboiului vamală ce amândouă aceste gu
verne îi voră face. Cu tâte că transporturile românesc! 
nu suntă de o așa mare însemnătate pentru societatea 
vaporeloră Danubiene, totuși îi suntă de ună interesă 
orecare. Speranța principală, ce îi rămâne dăr socie
tății vaporeloră pe Dunăre, este răușita recoltei din Un
garia și desvoltarea transporturiloră din Ungaria cătră 
Viena și Regensburg."

Cu alte cuvinte, după »Neue-freie-Presse,“ Socie
tatea vapăreloră Danubiene va fi nevoită să se supună 
porunciloră celoră dela Viena și Pesta. Și ca nu care 
cumva să rămână vre-o îndoială în acesta privință, 
„Pester Lloyd,“ organă ală guvernului dela Pesta, spune 
că guvernulă ungurescă s’a rostită fără reservă că so
cietatea vapâreloră de pe Dunăre să nu transporte ce
reale ori alte produse române, și acâsta pentru a com
plecta măsurile de răsboiu vamală luate de cătră guver
nulă austro-ungară. Oficiosulă diară spre a fi și mai 
bine înțelesă adaoge, că nu societatea vapâreloră 
va face ună pasă, care să slăbâscă onârea și 
presligiulă monarchiei în Orientă.

Nu scimă ce va dice și ce va decide guvernulă 
dela Viena, căci la urma urmeloră nu Ungurii suntă 
stăpânii monarchiei întregi. Așteptămă eu cea mai viă 
nerăbdare spre a ne încredința pănă unde pâte ajunge 
furia de răsbunare a Unguriloră contra nâstră. Pentru 
momentă însă suntemă datori a atrage atențiunea gu
vernului nostru șî în specială a d-lui președinte ală con
siliului asupra faptului cu o societate de navigațiune 
stabilită pe pământulă românescă; căreia i s’au făcută 
tote concesiunile posibile numai în scopă ca la rândulă 
său să înlesnâscă comerciulă română, ca o asemenea 
societate să devie o armă în mâna celoră care voescă
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aineze din causă că nu li s’a făcută pe poftă, 
. nu li s’a înghenunchiată pentru (Jece ani interesele 

onomice și sociale române. Nu se pâte admite esis- 
tența pe pământulă României a unei instituțiunl, care 
pe față ar asculta de poruncile guverneloră străine spre 
a ne face neajunsuri. Lucrulă acesta trebue odată lă
murită și acum este timpulă ca să scimă cu cine avemă 
a face.

La întâmplare, ca societatea vapâreloră să devie 
la rândulă său dușmana nâstră, guvernulă va face ceea 
ce-lă va povățui interesele nâstre de stată independentă. 
De altă parte însă trebue să reamintimă, că suntă două
zeci de ani de când, atâtă noi câtă și totă lumea, cere 
înființarea unei marine comerciale române; nimeni nu 
ne-a audită. N’ar fi timpulă ca fără întârdiere să se 
caute înființarea unei companii mixte, română-englesă, 
italiană ori francesă pentru navigațiunea pe Dunăre? 
Gestiunea merită să preocupe guvernulă nostru.

SOIRILE PILEI,
Adunarea despărțământului XII ală »Asocia.țiu- 

nei Transilv." ce s’a ținută la 1 Augustă în Ci a eh i- 
Gârbou a decursă după cum ni se raportâză în bună 
ordine și a fostă cercetată de ună publică numărosă. 
Ședința fu deschisă de d. advocată din Deșiu Augustină 
Munteanu. S’au cetită două disertațiunl frumâse de d-nii 
preoți I. M. Petrană și Basiliu Popă. După ședință a 
urmată ună banchetă bogată și la urmă petrecere cu 
jocă. Costumulă națională a fostă bine representată la 
acâstă petrecere. Falniculă nume de Română uni pe 
toți cei de față în iubire frățâscă. Era admirabilă a vedâ 
— adauge corespondentulă — în ce armoniă și cu câtă 
dragoste își petreceau laolaltă preoții români de ambele 
confesiuni, uitândă în fața înaltei cause naționale orice 
diferință de rangă ori confesiune. Prin stăruința d-lui 
protopopă Hățăgană venitulă curată ală balului a fostă 
de 232 fl., cari au trecută în favorălă „Asociațiunei". 
Forte nemerită și frumâsă fu idea d-șârei Vilma Șan- 
doră, care împletise cu acăstă ocesiune mai multe bu
chete de flori, pe cari le-a vândută publicului ce era de 
față cu prețuri destulă de însemnate, înmulțindă prin a- 
câsta fondulă «Asociațiunei* cu o sumă de 35—37 fl. 
v. a. In fine se notâză că «precautulă* solgăbirâu de 
acolo și cu gendarmii săi au păzită bine dela începută 
pănă la sfîrșită ca să nu se întâmple vre-o primejdia.

—x—
La esercițiile de împușcată ale infanteriei 

și artileriei de pe livadea Pop la cei lângă Sibiu asistă 
întrăga generalitate a corpului 12 și anume: Es. sa co- 
mandanlulă de corpă loc. feldmareșală br. de Schonfeld, 
Es. sa loc. feldmareșală Machek, generalii maiori prințulă 
Lobkowitz, Getz, Wattek, contele de Schulenburg, Ber- 
nart și contele Schonfeld, precum și cei mai mulți ofi- 
ceri din statulă majoră ală trupeloră corpului 12 de ar
mată.

—x—
Găpitanulă de pănă acum ală poliției din Deșiu, 

Czetz Erno a fostă numită de fișpanulă Banffy Dezso 
căpitană ală poliției din Bistrița. — A apucată înainte 
fișpanulă-modelă, să nu-lă întrăcă alții.

—x—
Cu privire la convențiunile de comereiu ale 

Turciei, Qiarulă >StambouI*' scrie următârele: „Dele
gații englesl și germani trămiși de guvernele loră cu pline 
puteri pentru încheiare de nouă convențiunl comerciale 
au fostă însciințați de sublima Pârtă, că negocierile nu 
voră fi urmate decâtă după o înțelegere eu tâte puterile 
asupra cestiunii tarifului vamală uniformă. Dâr tratările 
pentru tarifulă turco-austro-ungară au suferită o întreru
pere pentru cine scie câtă vreme, căci delegații otomani 
ceră să impue hainele confecționate, principalulă articulă 
ală esportului austro-ungară în Turcia, cu o taxă de 
15—20 la sută, pe când delegații austro-ungarl nu con
simtă decâtă la o taxă de 3—4 la sută. Convențiunile 
de comereiu nu voră fi deci reînoite așa de curândă".

—x—
Din Pojună se telegrafiâză, că fabrica de cartușe 

de acolo a căpătată dela ministrulă de interne concesiu
nea de a furnisa guvernului muntenegreană două 
mili 6 ne de cartușe.

Junimea studiâsă română din Reghin u I ă-S ă s e s că 
și jură aduce la cunoseința onor, publică, că adevărata 
petrecere de vâră se va arangia nu la 10 Augustă n. c., 
ci la 28 Aug n. c. Fiind timpulă așa de înaintată, apro- 
piindu-se de tâmnă, tinerimea află de bine a nu o aran
gia petrecerea în pavilonulă promenadei din locă, ci în 
sala otelului orășănescă. Acâsta se aduce la cunoscința 
publicului spre soire și orientare pănă când se voră es- 
peda biletele de invitare. Georgin Șandoru, preș, comit, 
arangiatoră. Ioanu Duma, secretară ală comitetului a- 
rangiatoră.

—x—
Pentru monumentulă lui Radetzki s’a adunată

De pe Valea Someșului, 30 Iulie 1886.
ț)iua de 28 Iulie fu fatală pentru locuitorii de pe 

Valea-Someșului. După amedl la 2 âre s’a ivită ună 
noră grosă de cătră apusă, totă atunci s’a iscată însă 
și ună vântă violentă de cătră răsărită. Lupta între a- 
ceste două elemente puternice ale naturei a durată mai 
bine de o oră. In fine vântulă a încetată, norulă a în
vinsă. Trăsnete și fulgere înspăimântătâre despicau ae- 
rulă acestei Zile nefaste și printre ele începură a cădâ 
nisce picuri mari de plâiă, âr la urmă ghiață. Ghiața 
acâsta a fostă grozavă. Măciulițe cristalisate din câte 
10_15 sloiuri și glânte de mărimea ouăloră de găină a- 
coperiră ogârăle âmeniloră. Comunele Valasută, Borșa, 
Luna, Ineu, Giulatelecă, Iclodulă mare, Dindeleagulă și 
pâte și altele din partea din josă a Someșului, — căci 
dintr’acolo s’a ivită fortuna — căZură jertfă acestui fla
gelă ală naturei. Bucatele loră fură nimicite. Asta însă 
n’a fostă de ajunsă. Norulă, isbită cu atâta furiă de pu
terea vântului, s’a ruptă și în timpă de 30 minute a ve
nită ună potopă, asemenea căruia ici colea abia câte-ună 
bătrână dâcă’șl mai aduce aminte.

Din dâlă în dâlă era numai o apă. Valea ce tre
ce pe lângă comuna Valasută, ducea cu sine truda de 
pe o vâră a bietului poporă, curățindă câmpulă de clă- 
ile de grâu, cari erau secerate gata și ducendă cu sine 
căpițele de fenă, ce era adunată; a ruinată o mulțime 
de case, grajduri și alte clădiri economice. Podulă celă 
nou dela Borșa, ală căruia fundamentă era cimentată și 
care era legată cu așa puternice șine de fieră fu cu 
desevîrșire distrusă. Deasemenea umplătura căii ferate 
fu spălată și vre-o trei poduri au fostă distruse. Comu- 
nicațiunea pe linia Clușiu-Deșiu este întreruptă, Mulți
me de âmeni din tâte părțile, chiar și din marginea 
Câmpiei, lucrâză pentru repararea ei.

Totă în Ziua aceea s’a descărcată grindină pe co
muna Morochaza, în mai mică măsură și peste comu
nele Vișia, Gădălină și Juculă superioră. Toți suferă,
nimeni însă nu sufere așa cu greu acâstă lovitură a sorți 
ca bietulă poporă română, care singură în râdă pămân
tului îșl'are concentrată speranța și bogăția s’a și căruia 
în locă de ajutoră, nu ’i se dă din partea stăpânilor săi 
nimică alfa, decâtă amarulă jugă ală greutățiloră. Acum 
nu mai așteptămă, decâtă sosirea esecutoriloră de dare 

*
In momentulă din urmă ne mai sosescă dela ace

lași corespondentă următârele înformațiunl:
Drumulă dela Valasută pănă din colo de Panliceu 

este încărcată — în urma aceleiași tempestăți — cu 
petri și bolovani grozavă de mari, cari facă aprâpe im
posibilă trecerea călătoriloră. —. Pe la Dobâca, Dergea, 
Pegleșia și Panliceu tâte sămănătwrile suntă nimicite în 
așa măsură, câtă omulă crede că suntă sdrobite de îm- 
blăcii. Cucuruzele mai fragede suntă rupte chiară dela 
pămâDtă. Tâte podurile de pe hotarelă Dobecei și Der- 
gei suntă totală nimicite- Totă în urma acestei tâmpes- 
tățl au fostă înecați la Olpretă vre-o 50—60 porci și o 
turmă de oi cu pâcurară cu totă. Urmele acestei vijă- 
ii suntă îngrozitâre!

deja suma de 109,119 fl. 24 cr. Gu sporulă se va face 
o fundațiune ce va purta numele lui Radetzki.

—x—
«Epoca" spune că de câteva dile se află la Sinaia 

Pinrcipele de Salzburg-Waldberg, primulă pre
ședinte ală Curții de casațiă din Saxoni a, d’impreună 
cu fiulă său. Regele a primită în audiență pe augustii 
ospeți și i-a poftită Duminică la dejună. Dela Sinaia 
voră pleca pentru a continua voiagiulă ce a întreprinsă 
în Orienta.

—x—
Se aștâptă în Bucuresci două tunuri de calibru 

mare ce vină din Francia și suntă destinate la înarma
rea întăririloră din jprulă capitalei României.

—x—
Se organisâză pentru luna viitâre o mare vânătâre 

regală în împrejurimile dela Sinaia. Se asigură, dice 
„rindâpendance roumaine*, că A. S. regală principele 
Rudolfă va lua parte Ia acâstă vânătâre.

—x—
Citimă în .Bomba* din Brăila: »Vaporulă so- 

cietăței italiene «Florio Rubalino* numită Ion io a ple
cată în cursulă săptămânei trecute încărcată pe bordă 
cu 29 boi și o vacă pentru Italia".

—x—
Citimă următorele în «Vocea CovurluiuluP dela 22 

curentă: «Ieri au pornită din portulă Galați 2 vapâre 
englese încărcate cu cereale.

—x—
Apele Dunărei au scăzută, cum nu s’au vădută 

de multă, dice «România*. La Gherdapurl (Porțile de 
feră) se vădă eșite mai tâte vârfurile munțiloră din apă.

—x—
P. S. Mitropolitulă Primată ală României Calini că 

e greu bolnavă. Slăbiciunea cea mare în care se află 
inspiră îngrijiri mediciloră, scrie „Românulă".

Din Macedonia.
„ Românului “ i se scrie următârele :
La începutulă lunei curente, patru locuitori din 

comuna PestanI, lângă Ochrida, de religiune creștină, 
Bulgari de origină,, au avută nenorocirea de a fi chi- 
nuiți în modulă celă mai barbară de iihpilatorii Turci, 
cari le-au scosă ochii fără să aibă vre ună pretextă 
pentru fapta ce au săvârșit’o.

Sărmanii locuitori din acele părți suntă tratați mai 
rău ca dobitâcele, viâța loră nu le este asigurată de aZI 
pănă mâne.

Nu numai satele suntă espuse la totă felulă de ja
furi din partea Turciloră, dâr chiar orașulă Ochrida este 
supusă la omoruri, la furturi, fără să aibă cea mai mică 
libertate sârmanulă creștină.

Acum câțiva ani, în mahalaua românâscă s’au asa
sinată două femei fără nici o vină, una tenără de cu- 
rândă măritată și alta în verstă. Gausa asasinării a- 
cestoră nenorocite femei a fostă următârea:

Ună Turcă din Zisa mahala a poruncită la ună 
croitoră română, anume Riști Coe, aZI defunctă, să-i 
facă o haină (ună beden) pentru nevasta sa. Croito- 
rulă isprăvindă haina a chiămată pe Turcă să vină să-și 
ia haina. Turculă, după obiceiulă lui, a Zisă că haina 
o ia dâr nu-i plătesce la momentă, (cu alte cuvinte la 
paștele cailoră.) Croitorulă îlă rugă să se îndure celă 
puțină jumătate din bani să-i plătâscă. Turculă, la a- 
ceste cuvinte, s’a creZută că e ofensată și îndată a 
scosă din brâu ună pistolă ca să-lă descarce în bietulă 
Română care, din fericire, a scăpată prin mijlocirea unui 
altă Turcă, care îlă cunoscea.

Chiar în aceea Zi era o nuntă românâscă în ma- 
îala și Turculă fiindă sigură că fata croitorului va veni 
sâra la nuntă, a stată la capătulă stradei. Fata croito
rului însă nu s’a dusă la nuntă. Turculă creZendă că 
fata a trecută fără s’o Z^râscă, s’a dusă la nuntă ca 
s’o spioneze. Aci, prin crăpătura unei ferestre, a Zărită 
o fată și creZendă că ea este fata croitorului ochî bine 
și omorî două femei.

Turcului nu i s’a făcută nimică, însuși a venită 
cu ancheta la fața locului și Zicândă că cine o fi fostă 
acelă miserabilă care s’a îndurată a săvârși o faptă ca 
acâsta. Ună ană în urmă, ună altă Română, cârciumară 
și eforă la scâla română, a fostă asasinată în mijloculă 
familiei sale de nisce bețivi, cari nu au voită să plătâscă 
și ca răsplată au săvârșită fapta acâsta.

Orașulă Ochrida din ce în ce degenerâză, toți pă- 
răsescă familiele loră, așa că, din 12 mii locuitori ce 
număra odiniâră, aZI numără mai multă de 4,000, și 
mai târZiu nu va număra nici 400 locuitori.

E de mare necesitate a se înființa ună consulată 
română la Bilolia, care ar pute să împiedice intrigele 
aduse scâleloră românescl de Greci și cari nu încetâză 
de a îndemna pe inculții Turci de a face rău creștiniloră. 
Chiar în Ochrida, Grecii suntă cei cari ațîță pe Turci. 
Biserica română și scâla suntă în flâre. Mulți Bulgari 
învăță limba românâscă, care este mai căutată.

De lângă Someșulu mare, luliu 1886

Onorate d-le Redactoră! In 11 luliu a. c. în Ziua 
SS. Apostoli Petru și Pavelă s’a sfințită Biserica din Mi- 
titeiu, VicariătulQ Rodnei, comit. Bistrița Năsăudă. Sfin
țirea s’a făcută prin Rvd. d-nă Gregoriu Moisilă, vica- 
riulă din Năseudă, ca comisară eppescă, asistată de 
alți 18 preoți tractuall și din jură

In presăra sărbătârei SS. Apostoli, Rvd. d-nă vi- 
cariu, presentându-se în comună dinpreună cu capela- 
nulă din Năsăudă Ioană Macaveiu, a servită Inseratulă 
în Biserica vechiă și au făcută pregătirile pentru Ziua a 
doua- A doua Zi diminâța la ora fixată în programă— 
adunați fiindă preoții și poporulă din jură, după săvîr- 
șirea utreniei în Biserica vechiă — M. 0. D. Macsimă 
Popă profesoră în Năsăudă, luândă rămasă bună dela 
acâstă Biserică vechiă în numele poporului, căruia atăta 
timpă i-a servită ca locă de întrunire și de mângâiere, 
s’a purcesă cu procesiune la Biserica nouă. Edificiulă 
acestei Biserici în proporțiune cu numărulă sufleteloră 
acestei Porochie, și mai alesă cu starea materială a po
porului din Mititeiu, presle care de curândă au trecută 
dese calamități — face mare onâre atâtă poporului 
cătă și cârmuitoriloră lui. Timpulă a fostă frumosă și 
poporă fârte numerosă. Indeplinindu-se actulă sfințirei 
on. d-nă profesoră M. P. suindu-se pre amvonă, cu cu- 
noscuta-i desteritate de a vorbi la poporă, a ținută in 
modă fârte pătrundătoră predica ocasională, vorbindă 
despre însemnătatea Bisericeloră la noi la creștini.

Am auZită adeseori pe d-lă profesoră M. P. pre- 
dicândă la diferite ocasiunl, mai desăjla cașuri de mârte, 
și totdâuna scie a-și alege tema și espresiunile in modă 
potrivită cu ocasiunea. Indrăsnescă deci a face obser-4 
vațiunea, că d-lă profesoră M. P, ar aduce mare servi
ciu clerului tânără, dâcă diferitele și frumâsele predici 
a d-sale dela tâte oeasiunile, adunate într’o colecțiune 
le-ar pune sub țipară.
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După d-lă prof. Macsimă Popă la finea actului 
de sânțire a luată cuvenlulă R. D. vicariu comisariulă 
eppescă. Se vedea de pre trăsurile feții bucuria ce o 
simte vener. bătrână, vădândă și acesta frumâsă Bise
rică pusă în șirulă Bisericeloră nouă, ce împodobescă 
valea Rodnei. Acestă bucuriă și-a esprimat-o venera- 
bilulă bătrână prin cuvinte puține, dâr respectuasă. Dee 
ceriulă ca să trăiăscă acestă respectabilă și venerabilă 
vicariu încă mulți anî, ca șirulă Bisericeloră nouă de 
pre valea Rodnei să-lă vădă completă. Numai două co
mune dintre cele mai populate. Salva și Rebrișiăra stir- 
bâdă astădi șirulă Bisericiloră nouă pre Someșiu, dela 
Rodna vechiă pănă la Becleană.

Cu acesta solemnitatea (filei fiindă încheiată, popo
rală plină de mângâiere și de bucuriă s’a dusă la ca
sele sale, er înteligința de față a luată parte la o mesă 
modestă în casa paroehială.

Șirulă toasteloră la’mesă I’a începută Rev. D. Vi
cariu din Năsăudă întru sănătatea Ilustr. Sale d-lui Epis- 
copă din acărui grațiosă încredințare avu fericirea de 
a îndeplini actulă sânțirei, și în prosperarea diecesei 
năstre. Ală doilea toastă sa rădicată prin d-lă prof. 
M. P. în sănătatea vicarului. A toastată on. d-nă 
Mich. Făgărășiană, adm. prt. ală Becleanului, în onorea 
ven. capitulă etc. etc. Toastele au fostă numerâse, în- 
câtă nu se potă înșira.

Din toastulă D-lui prof. M. P. a făcută mare im- 
presiune asupră-mi, și credă că a tuturora celoră de 
față, reproducerea unoră cuvinte de consternațiune, fărte 
desă esprimate de ună timpă încâce de cătră betrânulă 
vicariu: „îmi pare rău, ca am trăită odată, de am 
ajunsă aceste dile, ca să vădă, ce vădă.“ Cam aceste 
suntă cuvintele consternătore ale acestui ven. bătrână, 
reprodu-se de d-lă M. P. toastândă în sănătatea lui. 
Negreșită, că actuala stare de lucruri a nostră a Româ- 
niloră preste totă și în specială a poporului din Năsăudă 
este aceea, ce-lă consterneză. Și întru adevără omulă 
simțitoră luândă în băgare de sămă starea actuală a 
fonduriloră grănițărescî a scoleloră din Năsăudă a poli
ticei esistente și altele ș. a. are causă de ajunsă pentru 
consternare. Insă dea Dumnedeu, să trăiăscă Rev. d-nă 
Vicariu din Năsăudă să ajungă odată și momentulă să 
vecjă (file bune și fericite. Să nu desperămă, căci con- 
sternațiunea se păte preface er în bucuriă

Unii âspe preoții.

Atentata asupra marelui Vizirtt
„Agenția Ha vas “ raportdzâ următârele din 

Constantinopolă:
Duminecă la ora 1 după amâdi ună Turcă a trasă 

trei lovituri de pistolă asupra marelui Viziră, pe când 
îlă conducea la Pârtă. Nimeni n’a fostă atinsă. Ma
rele Viziră s’a dată îndată josă din trăsură. Asasinulă 
s’a aruncată atunci asupra lui căutandă să-lă isbăscă 
cu lovituri de pumnală der a fostă îndată desarmată și 
arestată.

Autorulă atentatului e ună bătrână de vr’o 60 de 
anî de origine tartară și numită Hussein. Elă esercită 
profesiunea de ceasornicaru și e stabilită în cuartierulă 
Taphane. Se (fice că elă a fostă decorată cu crucea de 
comandoră ală ordinului Medjidie pentru ună ceasornică 
specială, pe care lă oferi altă dată palatului.

La interogatorulă la care a fostă supusă Husein 
a recunoscută că s’a dusă în aparență Sâmbătă la Portă 
pentru a remite o petițiune marelui Viziră, der în rea
litate pentru a’lă omori; nefiindă însă primită elă a a- 
mânată atentatulă pentru a doua 4>- In acelașă inte
rogatoriu a mărturisită că regretă că n’a putută răuși 
și a declarată că mobilulă sub impulsulă căruia a lu
crată nu trebue căutată aiurea decâtă în nedreptățile 
la care a fostă victimă de mulțî ani în tâte procesele 
ce le-a avută cu administrațiunile guvernamentale.

Elă a aruncată răspunderea acestoră lovituri suc
cesive asupra venalității și rapacilăcii tribunaleloră. A 
mai declarată că n’a fostă mai fericită când marele Vi
ziră actuală, avu altădată interimulă ministerului de jus
tiția. Ne mai sperândă a obțină din partea tribunale- 
loră reparațiunile la cari are dreptulă să pretindă, a ho- 
tărîtă de a da ună exemplu omorândă pe marele Viziră.

După ordinală Sultanului, Hussein a fostă adusă la 
paiață. Elă a repetată înaintea Maiestăței sale, accentu- 
ându-le, acusările spuse mai susă. Se asigură că Sulta- 
nulă, ale cărui sentimente de justițiă suntă cunoscute, 
a fostă viu impresionată de cuvântarea lui Hussein și 
a scăpată chiar câteva cuvinte favorabile autorului a- 
tentatului.

Făcendă abstracțiune de personalități, mai cu semă 
a marelui Viziră care e forte respectabilă, opiniunea pu
blică în fonda se arată forte favorabilă lui Hussein, căci 
fiăcare fără escepțiune, au năcază contra diferiteloră ra
muri ale administrației turcesc!.

Documente istorice.
In posesiunea d-lui George Popovici, stud. iur. 

în Cernăuți, se află ună numără considerabilă de do

cumente istorice privilâre la Români, dintre cari 24 
suntă scrise în limba slavonă și cuprindă 2 secule 
(1418—1660). tote celelalte documente, fiindă scrise în 
limba română, suntă din vremile mai recente.

Documentele scrise slavonesce sunt date de următori) 
domni și în următârele locuri: 1) Documentă dela Alec- 
sandru celă Bună, dată în Baia 1418 Ianuariu 15. 2) 
Documentă dela Bogdană Vodă (tatălă lui Ștefană celă 
Mare), dată în Suceavă 1450 Sept. 13. 3) Documentă 
dela același Voevodă, dată în Suceava 1450 Octob. 17. 
4) Documentă dela Petru Vodă Aronă, dată în Cotnară 
1456 Aug. 25. 5) Documentă dela Ștefană celă Mare, 
dată îngSuceava 1472 Sept. 3. 6) Documentă dela luga 
vistierniculă, dată la mănăstirea Putna 1476 Ian. 25. 
7) Idem, dată în mănăstirea Putna 1476 Iunie. 8) Idem, 
dată în mănăstirea Putna 1476 Iunie. 9) Documentă 
dela Ștefană celă Mare, dată în Suceava 1486 N'Ov. 13. 
10) Documentă dela Bogdană Vodă celă Chioră, dată în 
Suceavă 1513 Dec. 8. 11) Documentă dela Ștefană Vodă 
celă Tânără, fără indicațiunea locului, 1517 Nov. 9. 12) 
Documentă dela P. Vodă Rareșă, dată în Huși 1527 Mart. 
15. 13) Documentă dela același Domnă, dată în Vasluiu 
1528. 14) Documentă dela același Domnă, dată în Hăr- 
lău 1529 Aprilie 23. 15) Documentă dela același Domnă, 
dală în Hărlău 1529 Aprilă 29. 16) Documentă dela 
același Domnă, dată în Vasluiu 1532 Febr. 27. 17) 
Documentă dela același Domnă, dată în Huși 1537 Mart. 
30. 18) Documentă dela Iliasă Vodă, dată în Huși 1548 
Mart. 27. 19) Documentă dela Alexandru Vodă Lăpuș- 
neanu, dată în Hărleu 1556 Aug. 31. 20) Documentă 
dela Petru Vodă Șchiopulă, dată în Iași 1575 Mart. 30. 
21) Documentă dela Radu Vodă Mihnea, dată în Iași 
1624 Mart. 15. 22) Documentă dela Vasile Vodă Lupulă, 
fără locă și fără dată. 23) Documentă de același Domnă, 
dată în Iași 1632 Aprilie 7. 24) Documentă dela Ștefană 
Vodă Lupulă, dată în Iași 1660 Ianuară 9.

D-lă George Popovici, după cum suntemă informați, 
în urma unei rugăminte speciale a d-lui prof. Gr. G. To
cii eseu, va publica aceste 24 documente slavâne în 
, Revista pentru Istoriă, Archeologiă și Filologiă“ și leva 
comenta cu noțițe iuridice privitâre la dreptulă ro
mână vechi u.

Așteptămă cu nerăbdare publicațiunea acâsta, care 
mai alesă în cercurile jurișliloră de sigură va face sen- 
sâțiune, deârece în sfera dreptului nostru română pănă 
acuma nu s’a lucrată mai nimica, existândă adecă nu
mai câteva studii asupra unoră aședăminte ale dreptului 
română vechiu, cari însă în multe privințe suntă defec- 
tuâse și pline de greșeli.

Avândă deci în vedere momentulă, cumcă ne lip- 
sesce vre ună materială privitoră la dreptulă română, 
care ar S deja culesă și ar putea ușura studiile ul- 
teriâre, și cu privire la faptulă, cumcă d-lă Popovici în 
sfera acâsta aprope nepătrunsă a făcută studii speciale 
și fârte temeinice, vomă prețui-o îndoită acâstă lucrare, 
care are interesă nu numai pentru iuriști, dâr și pentru 
istorici, archeologi și filologi. — „Revista Politică«.

Ultime soiri.
Viena, 4 Augustu. — ț)iarele semnaliza că 

s’a ivitu unu conflictu între nisce vameși unguri 
și români lângă Orșova.

Heidelberg, 4 Augustă. — In toastulă ce 
l’a rădicată in sănătatea împăratului Wilhelm, 
marele duce a spusă: Sperămu ca imperiulă 
germană posedă destulă putere? pentru a garanta 
o pace durabilă. Pentru acăsta numai ne în- 
dreptămă privirile, pline de recunoscință, cătră 
șefulă Imperiului, nu numai pentru că pârtă co- 
râna imperială și că represintă puterea și mă
rirea Germaniei; dăr pentru că găsimu reunite 
în persăna împăratului tâte meritele susceptibile 
de a inspira încrederea dincolo de fruntariile Im
periului. Sunt convinsă că veți recunosce toți 
în Impărată celă mai sigură sprijină ală păcii, 
protectorulă bunei stări a națiuniloră și intere- 
seloră loră.

Londra, 4 Augustă. — Noulă parlamentă 
se va întruni la 19 Augustă.

Niș, 4 Augustă. — Scupcina se va închide 
la finea săptămânii. Ea a votată t,6t,e proiectele 
guvernului, și a aprobată în principiă, cu o mare 
maioritate, proiectulă de emisiune a unui împru
mută cu obligațiuni.

4 Augustă. — S’au incendiată din 
noUMwiai multe sate în Austria. Unu mare nu
mără de case au fostă distruse.

Tergulă internațională de grâne se va țină 
la Viena în Rotundă.

Triest, 4 Augustu. — In ultimele 24 de âre 
au fostă aci 7 cașuri de coleră și 2 decese, și 
alte două decese la Fiume.

Londra, 4 Augustă. Se comunică din Atliena 
diarului „Standard41 că Porta a ordonata mobili- 

sarea redifiloril din Albania de susu tc,. 

de reînoirca conflictului serbo-bulgara.
______________ ' O.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

VIENA, 6 Augustă. — „Fremdenblatt“ 
anunță, că Maiestatea Sa ve adresa, păte cu 
ocasiunea serbărei reviudecării fortăreții Buda, 
ună pră înaltă autografă cătră ministru-preșe- 
dinte Tisza, căruia i se atribue o mare însem
nătate politică.

LONDRA, 6 Augustă. — Liberalii desi- 
denți hotărîră sub președința lui Hartington 
să-și ocupe, ca și mai nainte. locurile loră în 
parlamentă alăturea cu liberalii, căci reconso
lidarea partidei liberale ar fi numai o cestiune 
de timpă. Camera comuneloru a alesă pe libe- 
ralulă Peel președinte ală ei.

DIVERSE.
Regele portugesil — Regele Portugaliei Dom Luis 

a cercetată în cailele trecute în Lisabona institutele publi
ce, între acestea și casa alienațiloră. Directorulă l’a 
condusă pin tote camerele, numai una n’a voită s’o des
chidă. Rege(e la silită însă să deschidă. îndată ce-i 
deschise ușa ună omă de o taliă înaltă și voinică îlă 
întâmpină cu aceste vorbe: »Tu escl a?a dâr Pseudo 
regele Portugaliei, care usurpl tronulă, ce mie mi se cu
vine. Asceaptă "numai, îți voiă arăta că cine trebue să 
domnâscă!’ De acestă nebună numai cu greu putu stră 
jile să-lă scape pe regele.

0 vacă ce a fătată unu ursă. — »Figaro“ poves- 
tesce ună faptă fărte ciudată, de a căruia veracitate 
mărturisescă 6 persone. Trecuseră 24 ceasuri de când 
ună proprietară din Grandes Dalles, d. Come, aștepta 
ca să fete o vacă a lui fârte frumâsă și dela care se 
aștepta ună vițelă superbă. Trebui să se resemneze a 
pune pe veterinară să facă operația cesariană. Ghiciți 
ce s’a scosă afară? Ună ursă! ună ursă admirabilă, 
bine formată, greu de vre-o 100 chilograme, cu dinți 
teribili și pără desă. Proprietarulă a spusă, că vaca luî 
era grea de vre-o 14 luni (tocmai periodulă purtării ur- 
șilortO și că îșl aducea aminte, că peste o lună de când 
era ea grea, înaintea porții lui și în fața vacii, ună îm- 
blâmfitoră de urși dăduse o representațiă.

Lupta cu unii lupă. — pilele acestea ună lupă a 
întrată în ograda locuitorului Constantină Șerbană din 
comuna AlbescI, județulă Fălciă și voindă a-lă goni, lu
pulă s’a repedită la elă șî la mușcată de mâna stângă, 
în urmă trecândă în ograda lui lancu Roșea a vrută să 
sfășiă o vacă. In acelă timpă a eșită din casă fiulă 
acestuia, numită lancu, care, sărindă să scape vaca, a 
fostă mușcată de ună picioră, atunci numitulă băiată a 
a apucată lupulă in brațe și a începută să strige astfelă 
că părintele său eșindă din casă a omorîtă lupulă lo- 
vindu-lă cu ună țăpoiă.

Armata Bulgariei. — Prin proiectulă de reorgani- 
sare a armatei bulgare, efectivulă acesteia se va urca la 
aprâpe 77 mii âmeni. In locă de 12 regimente, câte 
erau până acum, voră fi d'aci înainte 24. Regimentele, 
în locă de trei bataliâne a câte 800 âmeni, ceea ce fă
ceau 2,400 soldați de fiă-care regimentă, voră avea pe 
viitoră numai 2 batalione, dâr a 1600 âmeni, ceea ce 
dă pentru ună regimentă totală de 3200 soldați. Bine 
înțelesă, Rumelia întră și ea în efectivulă de 77.000.

RECTIFICARE. în nr. 162 ală foiei nâstre, pag. 
3, colâna 2 șirulă 43 din susă, în locă de: «Dazacii», 
să se cetâscă Cazacii. — In nr. 163, pag. 2, la co
respondența „De lângă Meseșulă Ardealului*, șirulă 1, 
în locă de „Hydra bălosă a Maghiariloră» să se cetâscă: 
Hydra bălâsă a maghiarisărei. — lnnr. 164 
pag. 4, colâna 3, șirulă 11 din josă, în locă de proto- 
populă >Pimiloră« să se citescă: prot. Pomiloră.

Editoră : Iacobft Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Or. Aurel Mureșianu
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CJarsuIu la bursa do Viena Rtnarsa de Bueureseă.
din 5 Augustă st. n. 1886.

xită de aură 4°/0 . . . 108 25 
.tentă de hârtiă 5% . . 95.15 
Imprumutultt căilortt ferate

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

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.80

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 128 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 120 —

Bonuri rurale ungare . . 105.30
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.10 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișâ..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10 
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 105.25 
Despăgubire p. dijma de

vină ung..........................100.25
Imprumutulii cu premiu

ung.................................  123 60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126.30 
Renta de hărtiă austriacă 85.85 
Renta de arg. austr. . . 86 60
Renta de aurii austr. . . 122 25 
Losurile din 1860 . . . 142 30
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 872 —
Act. băncel de credită ung. 289.— 
Act. băncel de credită austr. 281.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.01 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.05

Cota oficială dela 22 Iulie st. v. 1886.

Cump. vând.
Renta română (5%). . . 931/4 94—
Renta rom. amort. (5%) 97!/2 98—

» convert. (6%) . . 88i/2 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 331/4
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103— 103i/2

* 11 11 (5°/o) ' 87b4 88—
» » urban (7°/0) . . IOO1/4 101—
» , » > (6°/o) . 9P/2 92—
’ > > (5°/0) • • 83- 83i/4

Banca națională a României 500 Lei 1010 1020
Ac. de asig. Dacia-Rom. 265 270

< » » Națională 210 220
Aură contra bilete de bancă . . 13.— 14.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 6 Augustă st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.68 Vând. 8.71
Argint românesc................. . » 8.60 * 8.65
Napoleon-d’orI..................... . » 9.97 > 10.—
Lire turcescl......................... . » 11.27 » 11.30
Imperiali............................. . » 10.26 10.29
Galbeni................................. . » 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . » 100.50 A 101.50
Ruble RusescI..................... . » 121.i/2 > 122.i/2
Discontulă ... » 7—10 »/„ pe ană.

Nr. 5111/886. PUBLKATWIs.
La ună câne ucisă în 30 a 1. c. care a mușcată și alți câni, s’a 

constatată medicalmente turbarea. Pe basa oprimărei comisiunei medi
cale se dispune stricta contumațiare pe durată de 4.0 dile a tuturorii câ- 
niloru de pe teritorulu orășenescu, prin^endu-se și omorându-se îndată 
de cătră călău fiu-care câne, care umblă fără botniță.

In sensulu §-lui 102 alu art. de lege XL din 1879 se provâcâ 
mai departe fie-care, ca asupra aceloru câni sâu animale de casă, cari 
dau semne de turbare s£u la cari se observă simptâme, din care se p6te 
conchide turbarea, să facă imediatu arătare subscrisului căpitănatu, pe- 
depsindu-se la casă contrară întrelăsarea acestei arătări conformă legei.

Brașovă, 31 Iulie 1886.
3—3 Căpitănatultt orășenescu.

se potă face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni
„ șâse luni
„ ună ană

3 fi. —
6 fl. —

12 fi. —

(Avisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită (Jiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANS*

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . . . 10 franci
„ șâse luni . . . 20 h

,, ună ană . . 40 n

Admmîstrațiunea „Gazetei Transilvaniei.^

MersulU trenurilorU
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teâușii-Aradii-BSudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

IPredealii-ISiidapesta J5 u <la pesta—l’redealii

BucurescI

Predealu

Timișâ

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodâ
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașâ 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelâ 
Teiușft 
Aiudâ 

|Vințulâ de susâ 
Uiâra! 
Cueerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu
Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișâ 
Stana 
Huiedinâ 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

Oradia-mare

P. Lailâny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena

Trenă 
de 

persâne

Tren 
accelerat

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
6.00

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibufl

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibiifi

4.50
9.32
9.56

10 20

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
10.5C

11.29
11.47
11.35

1.04
1.30
1.39
2.07
3 08
5.08
5.35

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
3.00|T50| 6.05

8.00
8.34|
8.59
9.34

10.16
11.04
1217
12.47
1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare

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

6.47
10.37

1.44
5.33

1.45
3.44
5.21
6.41

3.15
7.29
8.27

Trenă
1 de

peraâne

II
I -

Trcnft 
omnlbua

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cueerdea

Uiora 
Vințulă de 
Aiudti 
Teiușii 
Crăciunelâ
Blașâ 
Micăsasa 
(iopșa mit 
Mediașâ 
Elisabetopolo 
Sigișfira 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă
Timișâ

Predealu

7.14
7.42

8.31
9.01

(
(

(

sustt

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

10.28

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2 11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
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
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30

8.00
11.40
2.31

Bucuresc*

(
(

(
(

1.09
1.55
2.53
3.28

9.35

Nota: Orele de nâpte sunttt cele dintre liniile grâse.

6.03
6.35
7.14

5.45
6.22
6.47

11.45

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

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

Teiuștt- Ajradfi-Budap'esta Budapesta-Aradd-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
oînnibun omnibua peraâne persdne accelerată omnibua

Teiaș6 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 oZOlilOK | 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 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
Braniclca 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 CoDopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
BSrzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 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 Braniclca 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
Aradăi 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
Budapesta 6.50 — 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 ’S’etușiîi 12.05 — 2.24

Aradft-TimSșdra SJssaeria (Piski) PetroșeuM

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trsuii Trenă
omnibufi peraâne peraâne peraâne oxnnibufl omnibua

Aradft 5 48 6.05 ®Jfia?.<Br8a 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Strein 12.27 3.oq
Nâraeth-Sâgb 6.44 — 6.58 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva — — — Banița — 3.35 6.07
’S’dmișdra 9.02 — | 9.08 PetroșenI — 4 04 6.39

Tiisaișdra-Airadft Petroșeut—Simeria (Piski)

Trenă da Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
pernâne peraâne omnibua omnibua omnibua de pera.

l’imișdira 6.25 _ 5.00 Petroșessi 6.49 9.33
Merczifalva — — — Banița 7.27., 10.14 —
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 8.06 10 54 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.50 11.37 —
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —

- Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —
A'radtfe 9.27 — 8 17 1053 1,35 —


