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In memoria lui Franciscii Schuselka.
(Articulit finalti.)

Brașovă, 29 Augustă, 10 Sept. st. n.

Franciscă Scliuselka nu nu numai că nu 
se descuragia niciodată, ori câtă de mari difi
cultăți să fi întâmpinată în luptele politice, dâr 
mai avă darulfi de a pută încuragia pe alții, 
de ale vorbi la inimă și de ai convinge cu mo
dulă argumentațiunei sale. De aceea era temută 
în tabăra contrarilor^ săi și Nemții liberali, după 
ce vădură că soțulu loru de odiniără se desparte 
de ei făcându-se apărătorul^ principiului de egală 
îudreptățire față cu tendințele suprematiste ger
mane, își dădură tăte silințele a-lu isola, a-lu 
aduce în prepusu că urmăresce scopuri egoistice 
și că de aceea i-a părăsită.

In realitate însă tocmai contrarulă resulta 
din atitudinea lui Scliuselka. Elu ar fi putută 
satisface egoismulă personală de-o sută de ori 
mai multă dec’ă ar fi rămasă în tabăra libera- 
liloră nemți. Mergendu cu ei după căderea lui 
Sclimerling ar fi fostă negreșită unulă din băr
bații cei mai influenți ai partidului germană și 
ușoru ar fi putută ajunge și ministru în anii 
primi ai erei dualistice.

Der Scliuselka nu urmărea scopuri egoistice, 
elu lucra după cum îi dicta cea mai bună a sa 
convingere și era de părere că în politică este 
unu lucru lăudabilă de a părăsi o direcțiune, 
despre care te-ai convinsă, că e greșită. „Am 
sperată41, 4>cea de multe ori, „că conaționalii 
mei voră fi mai drepți și mai generoși față cu 
celelalte naționalități, der m’am înșelată, de 
aceea am trecută în oposițiune spre a combate 
egoismulă esageratu națională de care se con
ducă, fiindcă sunt convinsă, că numai pe calea 
echității și -a dreptății se pbte constitui acostă 
frumbsă împărățiă de popbre în modă liberă și 
durabilă.11

Ceea ce dicea Scliuselka despre egoismulă 
nemțescă (jicea și despre egoismulă Maghiariloră, 
a egemoniloră de dincbce de Laita. Pe Maghiari 
îi admira pentru jertfele ce sciau să le aducă în 
apărarea naționalității loru, admira strînsa unire 
în sînulă loră, nu înțelegea însă cum se pbte ca 
unu poporu cu asemeni frumbse calități să fiă 
așa de nedreptă cătră popbrele conlocuitbre și să 
le denege libertatea individuală națională, când 
Maghiarii pentru libertatea loră erau gata a-și 
da și viăța.

Când foile unguresc! se redicară contra lui, 
din causă că reclama dreptate pentru Români, 
Sârbi, Slovaci și celelalte popore din țările co- 
rbnei s-lui Ștefană, Schuselka îmi dicea plină de 
mâhnire: „Vedl ce nemulțămitori suntă Maghia
rii! înainte cu câțiva ani, când am luată în 
apărare dreptulă publică ală Ungariei față cu 
tendințele de centralisare ale lui Schmerling, 
pressa maghiară îmi făcea cele mai mari elogiuri, 
d-lă Iokai a compusă chiar în onbrea mea o 
frumbsă poesiă și nu era nici unu bărbată în 
Austria mai adorată de Unguri ca mine. Acum 
însă, că mă redică contra despoticeloră măsuri 
ale guvernului ungurescă, în cestiunea naționali- 
tățiloru, Maghiarii m’ar spulbera dbcă ară pută“.

Relațiunile Unguriloră cu Românii intere
sau multă pe Schuselka și de multe ori șl-a es- 
primată mirarea, că ună elementă așa de numă- 
rosă ca Românii a putută fi în cursă de secuii 
despoiată de tăte drepturile. „Se vede“ îmi 
dicea elfi, „că Românii au fostfi desbinați între 
ei și de aceea n’au putută opune rassei ma
ghiare o resistență energică. “

Privitorii la relațiunile dinainte de 1848
între Românii și Sașii Transilvaniei, Franciscă 
Schuselka mi-a istorisită într’o di unu casă fbrte 
caracteristică, ce i s’a întâmplată.

Pe când se afla în Germania ca refugiată 
politică, Schuselka scrisese mai mulți articuli în

„Augsburger allgemeine Zeitung11 asupra Sași- 
loru din Transilvania, luându-i în apărare contra 
tendințeloră de maghiarisare, ce începuseră a 
se manifesta totu mai tare. Dreptu recunoscință 
consiliulu comunală săsescă ■sdin Brașovă ia tri- 
mesfi la 1848 o adresă, care cuprindea între al
tele și următorulu pasagiu: „Pentru meritele 
d-tale te-amu fi numită cu bucuria cetățânu de 
onbre alu orașului nostru, dbr nu s’a putută din 
causă ca nu cumva prin acbsta să se creeze unu 
casă precedentă, care să dea nascere unoru ase
meni pretensiuni din partea conlocuitoriloru noștri 
valahi. 11

Amu disu că Schuselka era federalistă din 
convingere. Elu era de părere, că federalismulu 
nu prâjudecă întru nimicu independenței Unga
riei și că nu eschide nici chiăru dualismulu. 
Astfelu scria elfi la 1868: „Maghiarii au desfiin
țată dieta Transilvaniei și în orbia loru voiescu 
a nimici autonomia cornitateloru, însă au crezută 
totuși de lipsă a încheia un pactă cu Croația și 
celorlalte popbre a le da o lege de naționalitate, 
împăciuirea încheiată cu Croații și legea de na
ționalitate nu suntă suficiente, însă la totu ca- 
sulu au de basă recunbscerea principiului fede
rativă și nu încape îndoiălă, că Maghiarii se 
voră vedb câtă de curându constrînși a face 
principiului acestuia cpncesiuni încă și mai mari. 
Țările corbnei s-lui Ștefană au formată totdbuna 
unu imperiu federativă și în parte formbză și 
adi și trebue să formeze pe deplină, dbcă e ca 
imperiulu acesta să nu se disolve. Cum pbte fi 
dăr federalismulă inimiculă de mbrte alu Un
gariei ?“

Principiulă pentru care s’a luptată Schu
selka a eșită în Austria biruitoru din lupta cu 
supremația germană. Nu i-a fostă dată însă neo
bositului publicistă a se bucura de acbsta schim
bare, căci o bălă grea l’a silită să se retragă 
cu totulă dela lucru și să trăibscă ca unu eremită 
în singurătatea dela Heiligenkreuz.

Schuselka ajunsese în mare lipsă materială, 
dovadă că n’a âmblatu niciodată în viața sa după 
favoruri personale, ci a fostă unu apostolă des- 
interesatu alu libertății popbreloră. Societatea 
diariștiloru din Viena „Concordia11, a căruia fun- 
datoră și primă președinte a fostă, i-a votată o mo
destă pensiune, din care a trăită pănă la mbr- 
tea sa.

„Ca o mică dovadă a sincerei stimări și mul- 
țămiri pentru apărarea desinteresată a drepturi- 
loră naționale ale Româniloră“ în organulu său, 
121 dame române din Transilvania au făcută 
lui Schuselka la 1870 unu ingeniosă cadou, ce 
consta dintr’o carte de catifea roșiă legată în 
aură, ce înfățișă organulu „Reforma.41 pe care 
era aședată o mică statuă de argintă represen- 
tândă Transilvania, la postamentulă statuetei să 
vedea inscripțiunea: „Luptătorului pentru drep
tate și libertate Franciscă Schuselka.11 O până 
de aură cu cleița dreptății în vârfă era alăturată, 
ea purta inscripțiunea : „defensorelui drepturiloră 
poporului română din Transilvania.11

Franciscă Sehuselka a fost încântată de 
acbstă delicată și nobilă atențiune a femeiloră 
române, nu atâtă pentru că a fost făcută per- 
sbnei sale, ci pentru că era o viuă dovadă a 
sâmțului națională și a patriotismului înfocată, 
de care suntu capabile femeile române. „Cala
mitatea, nedreptatea, batjocura posițiunei ce li 
s’a creată41 scrise elu „o sâmțescu adâncă Ro
mânii transilvani și 121 de dame într’unu modă 
atâtă de nobilă și ingeniosu dau espresiune la 
lumina dilei acestui sentimentu.11

„Unu poporu14 — adause elu — „în sînulă 
căruia femeile și mamele posedă unu sentimentu 
națională atâtu de adâncă, nu se va lăsa a fi 
absorbită câtă va fi lumea, nici prin forțe po- 
lițiane, judiciare și militere, cu atâtu mai pu

țină prin apucăturile măiestrite ale psendo-cul- 
;urei și ale falsului constituționalismă44.

Spiritulă înaltă și inima nobilă a lui Fran
ciscă Schuselka reiese în tbtă splendbrea loră' din 
aceste cuvinte.

In 1877 când l’am vScjutu pentru ultima 
bră mi-a cjisă la despărțire : „Suntă convinsă că 
poporulu română are unu mare viitoru în Ori- 
entulă europbnu, numai se nu vă obosiți în luptă 
și se nu uitați, că ceea ce v’a făcută să suferiți 
atâta umilire în cursulfi vbcuriloră au fostă des- 
binările din sînulă vostru!14

Cu adâncă recunoscință cătră acestă nobilă 
luptătoră pentru dreptate și libertate, cu stimă 
și adorațiune cătră genialulă publicistă, cu care 
am avută fericirea a colabora mai mulți ani, cu 
afecțiunea sinceră a unui adevărată amică am 
scrisă aceste rânduri în amintirea lui Franciscă 
Schuselka.

Dr. Aurel Mureșianu.

Plecarea prințului Alexandru.
Viena, 8 Septemvre. »Neue Freue Presse14 pri- 

mesce dela corespondentulă seu din Sofia o depeșă, in 
care acestă corespondentă o înformăză, că prințulă Ale
xandru, anunțândă oficeriloră că e necesară să părăsăs- 
că țăra, ar fi adăogată : *dăcă nu pentru totdeuna. celă 
puțină pănă ce marea Sobraniă va lua o hotărîre.*

Respuntjendă la întrebarea ce i puneau mai mulți 
oficerl, dăcă ar consimți a se urca din nou pe tronulă 
Bulgariei în casulă în care marea Sobraniă l’ar realege, 
prințulă Alexandru ar fi spus: da.

Lom-Palanka, 8 SepLemvre. La 20 de kilo
metri de Sofia a făcută o stațiă prințulă Alexandru. 
Acolo îșl luâ (|iua bună pentru ultima bră dela persă- 
nele, între cari erau și dame, cari au condusă pe prință. 
Ună deputată pronunță o alocuțiune prințului, care se 
termină cu cuvintele: La revedere!

Colonelulă Mutkitrov și d. Gueschov s’au reîntorsă 
apoi la Sofia, unde trebue să reguleze afacerile guver
nului în lipsa celorlalți miniștri. Cortegiulu apoi și-a 
urmată drumulă escortată de ună plutonă de cavaleriă. 
Vre-o 10 trăsuri urmau pe cea în care se găsea prin
țulă și Slambulov; ele duceau pe prințulă Franță Iosef, 
baronulă de Riedesel, colonelulă Nicolaev, maiorulă Pa- 
nilza, d. Karavelov, Radoslavov și adjutanții prințului. 
Au călătorită tbtă nbptea fără incidente.

De diminăță populațiunea sateloră pe unde treceau 
eșise din casă pentru a aclama pe prință. Toți copii 
aședați în rendă aveau buchete de flori în mâni.

La câțl-va kilometri de Lom-palanka, prefectulă 
Bercowsky și comandantulă brigadei Lubowsky așteptau 
pe prință. La ametjă corfegiulă era la intrarea orașului, 
unde prințulă a fostă primită de autorități. O compa- 
niă din regimentulă din Vidină cu drapele și musicl a 
făcută onorurile militare prințului, care a adresată aces
te cuvinte trupei: „Vă mulțămescă pentru dovedile de 
iubire și de devotamentă ce mi-ați dată. Cu tbte că 
sunt nevoită să plecă}, rămână mereu Bulgară și voiă 
fi în totdăuna gata ca ori ce Bulgară a apăra patria, 
decă e de trebuință.14 Prințulă să îndreptă apoi spre 
vaporă. Podulă care conducea la acestă vaporă era 
împodobită cu drapele bulgăresc! și plină de lume.

Vidină, 8 Septemvre. — înainte de a pleca din 
Lom-Palanka ună grupă de 18 deputați declarară prin
țului că conteză totdăuna pe elă, decă nisce pericule 
voră amenința țăra. Prințulă le dise: Adio. Nu! răs
punseră ei, la revedere!

Turnu-Severină, 9 Septemvre. Recepțiunea fă
cută prințului Alexandru la Vidină a fostă pentru den- 
sulă ună adevărată triumfă. Pe când tunurile fortăreței 
trăgeau salve, 15,000 de omeni se găsâu grupați pe 
țărmă și pe înălțimi. La sosirea prințului, tbtă acăstă 
lume a scosă urale frenetice. Oficerii garnisonei purtară 
pe prință în triumfă pe brațele loră pănă la municipa
litate, trecândă prin mijloculă unei mulțimi entusiaste. 
In salonulă municipală prințulă vorbi oficeriloră și per- 
sbneloră ce se găseu acolo. Tbtă lumea avă lacrămî în 
ochi. Prințulă explică asistenței motivele plecării sale? 
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d6r mărturisi câtă îi era de mare consclațiunea ce s tmțea 
vS^ândă dovezile de fidelitate ale cărui obiectă era. 
Prințulă determină (Jicendă că Rusia îlă sacrifică, ere- 
(Jendă că elă e causa conflictului în relațiunile imperiu
lui Țarului cu Bulgaria.

«Rusia, adaugă elă, va recunăsce greșâla ei și 
p6te va face apelă la mine însumi mai târdiu, pentru a 
ocupa tronulă Bulgariei. In orice casă, dgcă patria va 
fi în periculă, mg voiu pune sub drapelulă ei ca ună 
simplu particulară.* Prințulă a recomandată sg se ob
serve drepturile de îndeplinită cătră regență.

D. Stambulov luândă apoi cuventulă a mulțumită 
poporului și armatei pentrucă s’a unită cu densulă 
pentru a salva onârea națională. Elă a esprimată că 
astăzi, din nenorocire Bulgaria e privată de prințulă 
Alexandru, că e vorba de a urma opera începută, și de 
a susțing regența pentru a înlătura nisce turburări cari 
ar conduce țera la o ocupațiune "streină. „Mnlțumindă 
prințului" a (jisă regentulă »pentru abnegarea sa, scimă 
că putemă conta pe densulă, dgcă nisce pericule voră 
veni sg amenințe patria.*

Prințulă a adresată cuvinte populației din înălțimea 
balconului și pe urmă s’a urcată pe vaporă pgtruntjendă 
printr’o mulțime atâtă de îndesată, încâtă abia șl-a pu
tută face ună drumă. In mijloculă sgomotului salveloră 
de artileriă și ală uraleloră repetate ale mulțimii, Yach- 
tulă pornesce. In acestă limpă prințulă stă pe punte și 
trimete ună ultimă salută poporului. Mai mulțl ofițeri din 
garnisona Vidinului și mai multe dame au însoțită pe 
prință până la Turnu-Severină.

T6tă (jiua musica flotilei a cântată pe puntea Yach- 
tului. Pe Ia 9 6re s’a făcută transbordarea prințului și 
a suitei sale pe vaporulă Sava, unde prânziră.

La ora 1 și jumătate ajungă la Turnu-Severină. 
Prințulă debarcă urmată de ofițeri și de miniștrii, cari 
îlă însoțescă pănă la gară. La 3 și jumătate prințulă 
se sue în trenă pentru Darmstadt.

Rusia si cestiunea Orientului.
Pressa rusă se ocupă cu evenimentele din 

Bulgaria, d6r tonulft cu care se scriu în momen- 
tulii de față articulele nu mai e acela de acum 
o săptămână, dice „Telegrafulă.“ După injuriile 
debitate cu așa desinvoltură de cătră diarulu 
oficioșii rusă „Moscovskia Wiedomosti“, etă ce 
scrie acum organulă lui Katkoff:

»Ce ne pasă dgcă chiară flota englesă se va afla 
în Dardanele, decă prințulă Bismarck va urma să ne 
amețgscă cu cuvinte dulci la Franțensbad, decă demni
tarii otomani suntă mituițî cu aurulă englesă, decă 
Austria stavilesce acțiunea nostră în Bulgaria, ce ne 
pasă chiară dgcă întreaga Europa scrîșnește din
dinți. T6te astea suntă adl nule și neavenite, căci
datoria năstră e de a face ordine în Bulgaria, pre
cum altă dată amă făcută ordinea la Pesta și la Var
șovia. Altă eșire nu esistă, căci cine ne păte garanta
că noi și nimeni altulă va fi stăpânitorulă morală ală
Bulgariei. Grave și numerâse suntă cuvintele vătgmă- 
tăre, cari ni se pregătescă p6te dincolo de Dunăre; 
multe suntă din contră isbândele la cari se așteptă pro- 
tivnicii noștrii. Amă vorbită în nenumărate rîndurl 
despre momentul de față pe care îlă considerăm ca fatală 
(rocovoi) pentru influența nostră la Orientă. Dela noi 
depinde ca fatalitatea sg fiă favorabilă nouă, gr nu uci- 
ggtdre. Dgr pentru ca acesta sg devină realitate, gr nu 
o simplă desiderată trebueșce desfășurată o energiă de 
fieră pentru a apăra interesele Rusiei, pentru a lărgi 
cerculă activităței nostre ț dincolo de Bosnia și Her- 
țegovina.

Și apoi mai departe:
«Să ne aducemă aminte câte amenințări ni s’au 

făcută cu cestiunea granițeloră dela Turkestan și câtă 
de ridiculă a fostă resultatulă acestoră amenințări pentru 
cei cari le-au întrebuințată. Amă isbutită, pentru c’amă 
desfășurată o energiă de fieră. Ghidura, vince, tjice 
ună proverbă italiană, și nouă ne trebue mai multă 
decâtă cuiva să nu uitămă acestă proverbă. Englitera, 
care ne amenință, după spusele diarului „Kolnische 
Zeitung*, a arătată destulă de limpede, că față cu 
Rusia nu prețuesce mai multă decâtă prețuesce Nider- 
landa său Lippe. Asemenea nu trebue să dămă Ger
maniei mai multă valore decâtă o are. Să nu uitămă 
niciodată că marele imperiu se află între două focuri și 
că o singură scînteiă ajunge ca incendiu'ă s’o consume 
pănă la temeliă

Așa ddr după opinia marelui oraculfl din 
Moscova, Rusia este datdre să desfășure o energiă 
de fieră. pentru ca momentulu de față sS fiă 
favorabilă intereseloră sgle la Orientă. țfiarulu 
din Moscova face alusiuni la alianța cu Francia 
și amenință Germania cu „incendiulu care va 
consuma-o pănă la temeliă “•

Cei din Parisă prin organulă oficiosă 
„Temps“ răspundă la acăstâ alusiune cu nisce 
cuvinte și mai esplicite :

„Lăsarea implicită a Constantinopolei Rusiei, o parte 
egală pentru Austria în împărțgla Turciei, înțelegerea ce
loră doug imperii în acestă cestiune, consimțirea mutuală 
a amâna luarea loră în posesiă, delimitația în sfîrșită a 
sferei în care amendoug rgmână slobode, asceptândă de 
a esercita influența loră și a prepara anexiunile, aceste 
suntă stipulațiele pe care Europa e de acum înainte au- 
lorisată a le privi ca basa ligei puteriloră imperiale.

Urmarea acestora e, că Rusia pgte sg’șl lase t,6tă 
greutatea despotismului sgu asupra prințului Alexandru 
spre a’i smulge abdicarea. Cu seu fără voiă, trebue ca 
Bulgarii sg consimță a deveni o provinciă rusgscă. Dgr 
nu numai sortea Bulgariloră e în acestă chipă regulată 
prin înțelegerea celoră trei imperii, e încă acea a tutu- 
roră stateloră independente, cari s’au formată încetulă 
cu încetulă pe ruinele puterii otomane

Sau putută prea bine vede aceste din interesulă 
resimțită deodată la Belgradă și la Bucuresci pentru prin
țulă Alexandru. Amă înțelesă că e causă comună.

Greci și Români, Șerbi și Bulgari potă sg fiă si
guri: ei suntă destinați protectoratului, dgcă nu cuceri- 
rei. Anglia, singura putere pe care ei ară fi încercată 
de a se sprijini, nu e 6re pe cale de a abdica? T6te 
acestea nu suntă prea frumâse, nu suntă de loeă încu- 
rajante; se crede că s’a făcută puțină progresă și se tre- 
zesce deodată în regimulă forței și în politica de con
grese.

Și acum în fața unoru asemenea desiderate, 
în fața Europei latine, ca Francia, și Europei slave, 
ca Rusia, ce trebue sg facemă noi unii poporă 
mică, care de secuii stă neclintită la porțile Ori
entului ca santinelă fidelă a progresului și civi- 
lisațiunei, ce trebue sg facă Grecia, Serbia, Bul
garia, amenințate de a fi jertfite de Europa pen
tru interesele rgu înțelese ale unoră politici de
bili și fără cugetulă profundă și orizontulă poli
tică largă ?

.Recomandămă — încheiă „Telegrafulă“ — 
sentimentaliștiloră noștri, cari educându-se la Pa
risă, și-au înstrăinată simțimentulă sacru de pa- 
triotismă, cari au devenită străini țgrei loră, sg 
cit^scă cu băgare de sdmă cuvintele estrase din 
diarulă oficiosă francesă. Sg nu se uite nicio
dată, că în politică nimică altă nu cumpănesce 
decâtă interesulă, gr în politica de adi a unoră 
6meni mediocri intelectualmente, precum suntă 
gmenii Franciei de față, nu cumpănesce decâtă in
teresulă rgu înțelesă, interesulă strîmtă.

Sg fimă dgr gata a ne apgra țgra de lăco
mia celoră mari și în momentele supreme sg în- 
tindemă mâna celoră sacrificați, căci uniți cu ei 
putemă sdrobi și arunca în pulbere întrgga Eu
ropă egoistă, ingrată față cu popdrele, cari acum 
200 ani o scăpară de cutropirea barbară a Tur- 
ciloră.

Partidele bulgare și noua regență.
Etă ce s’a petrecută înainte de a se forma con- 

siliulă de regență: Nisce difi iultățî s’au ivită ieri în 
sînulă adunărei ce s’a ținută, și s’au prelungită pănă 
sera fără a ajunge la scopă; aept dimingță s’au reluată 
din nou.

Pentru a înțelege bine evenimentele actuale, trebue 
esplicate disposițiunile partideloră. D. Radoslavov și 
Stambulov represintă elementulă împăciuitoră, care se 
silesce a uni partidele, lucru fgrte delicată, căci suntă 3 
partide în presență, fără a socoti diferitele nuanțe ale 
partidului militară, ală partidului Karavelov și a lui 
Zankov. Chiar partidulă militară este astădl împărțită. 
Unii din ei ca Nicolaev și pote și Mutkurov ar asculta 
bucurosă sfaturile lui Stambulov și ar urma linia sa de 
conduită; alții ca Popov, Petrov, Stoianov, Panitza, 
Vulcef ar fi mai intransigenți. Ei suferă plecarea prin
țului. dgr este acesta curiosă și periculosă pontru sta
bilirea sigură a nouei stări de lucruri, că în gândulă 
oficeriloră reintorcerea prințului nu este imposibilă în- 
tr’ună timpă dată și acesta în urma unui evenimentă 
europeană.

Ori-ce înțelegere o respingă nu numai cu Zancov, 
autorulă loviturei de stată, dgr chiar cu Karavelov 
contra căreia ei spună că au probe de complicitate. Ei 
asigură că Karavelov știa despre complotă, dgr voia sg 
întârtjieze isbucnirea lui cu câteva dile, pentru a avg 
timpă sg se facă împrumutulă. Era hotărîtă apoi, nu 
de a pgtrunde în casa prințului ngptea, dgr sg i se 
presinte într’ună modă oficială cu ceilalți miniștri, pen
tru a’i cere abdicarea sa.

Prințulă la întorcerea sa ar fi avută mari bănuell 
contra lui Karavelov și aceste bănuell s’au schimbată în 
lucruri sigure. Acgsta e una din căușele principale a 
hotărîrei irevocabile ce a luată prințulă de a abdica, 
căci se vedea părăsită de partidulă Karavelov, care are 
rădăcini profunde in țgră. Ecă ceea ce afirmă și 
ceea ce esplică că oficerii dorescă sg se compună ună

Bulgaria și Macedonia.
Pressa germană remarcă multă vorbele prințului 

Alexandru privităre la o revoluția în Macedonia, la isbuc
nirea căreia dînsulă va lupta ca voluntară în rîndurile 
julgare. Acestă limbagiu care atinge basa cu greutate 
găsită a înțelegerii puteriloră orientale, a fostă primită 
cu deosebire rgu în sferele cancelarului germană.

Că „Nord Allg. Zeitung" vorbesce de o lipsă 
de considerația a prințului față cu Porta, pare ună ce 
cu atâtă mai interesantă, că Sultanu a părăsită într’ade- 
vgră pe prințulă Alexandru. Aici se vorbesce chiară 
de o carte blanche, pe care P6rta a dat-o Rusiei în 
Bulgaria.

«Național Zeitung" scrie: Prin acea enunțare 
prințulă a voită sg deschidă Sultanului perspectiva în- 
tr’un viitoră fatală, pentru care însuși e vinovată. E- 
nunțirea va fi rgu primită la Vinea ca și la Petersburg.

«Berliner Tageblatt* îșl intitulgză articululă: 
«Primulă voluntară^macedongnă" și cjice, că rolulă prin
sului nu s’a terminată. La niscai turburări în Bulgaria 
nu va rgmânea Macedonia ună spectatoră pasivă. A- 
tuncl Battenberg va avea sg se ție de cuventă și sg 
apară pe scena bulgară.

Pregătiri militare.
Pregătirile militare ale Porții urmgză înainte și de

ocamdată se estindă numai asupra Asiei mici. S’au 
dată ordine sg se întărgscă fortificațiunile și pentru com- 
p ectarea înarmării loră au plecată din Constantinopolă

nou guvernă cu adevgrații amici ai prințului, cari ar 
manțing viu în țgră suvenirulă sgu.

Aci erau greutățile, căci e forte sigură că dgcă d. 
Karavelov n’ar fi figurată în guvernă, cu totă făgăduiala 
unanimă a membriloră întrunirei de a susțing noua re
gență, elă ar împinge într’o cale ostilă cabinetulă, și în 
modă fatală s’ar produce atunci o scisiune gravă, care 
ar pune existența guvernului în periculă și ar cufunda 
țera într’o stare de turburări profunde, a doua tji chiar 
după plecarea prințului. Acestă din urmă a vgdută 
acgstă perspectivă, când partisanii sgi i-au cerută sg 
arate chiar elă compunerea regenței, dgr încurcătura sa 
a fostă mare.

Se vede deci din dificultățile ce amă espusă, câtă 
de grea va fi sareina noiloră regenți. Lucruiă cela mai 
importantă era de a evita pericululă imediată ală unei 
loviri a partidului militară. Pare că la acgsta s’a reu
șită, cu t6te că mai rgmâne o mică fracțiune exaltată, 
representată de maiorulă Panitza. Dgr viitorulă, fundă 
plină de pericule, unii se temă că provincia va esita de 
a recunosce noulă guvernă; acgsta însg pare puțină 
probabilă. — (Havas).

Diarele englese și abdicarea prințului 
Bulgariei.

„Morning Post" se întrgbă, dgcă Austria, Marea 
Britaniă, Italia, Francia și Turcia voră putg privi în 
tăcere, cum esecută Rusia, cu consimțgmentulă tăcută 
ală Germaniei, fiăcare clausă din tratatulă dela San 
Stefano. Presupunerea că Austria este învoită c’o ase
menea soluțiune a cestiunei Orientului este absurdă, 
lotărîrea puteriloră d’a lăsa pe principele Alexandru sg 
domngscă în Bulgaria în acordă cu disposițiunile trata
tului de Berlină și ale conferinței din Constantinopole, 
ar fi asigurată pacea Europei. Disolvarea concertului 
europgnă și înțelegerea între Germania și Rusia d’a împe- 
deca pe principele Alexandru sg resolve problema sa, des
chide din nou; cestiunea orientală și face pe celelalte puteri 
sg se gândgscă la datoriile loră. Chemarea lui Thornton 
din Constantinopole pote fi privită ca ună semnă că gu- 
vernulă englesă se pregătesce d’a lucra cu energiă și 
conformă mariloră tradițiunl politice ale Engliterei. Do
rința Engliterei, d’a vedg pacea manținută și întărită, 
este seriăsă și sinceră.

In privința politicei lui Bismarck este îndoială, dgcă 
ea asigură sgu nu pacea. »Morning Post* nu pote 
crede, că Europa va aproba o politică, care face din 
Țarulă ună arbitru ală întregei Europe.

„Times" observă, că principele Alexandru, admi- 
gndă că Rus a are dreptulă și puterea d’a domni peste 

Bulgaria, silesce lumea sg se întrebe, pentruce s’a mai și 
încercată cândva d’a face oposițiune Țarului? „Times" 
crede că abdicațiunea principelui Bulgariei numai atunci 
va înlătura ocupațiunea Bulgariei de cătră Ruși, când 
guvernulă rusescă va crede, că rusificarea provinciei se 
păte esecuta mai bine fără ocupațiune. Termenulă in- 
trărei trupeloră rusescl în Sofia este numai o cestiune 
de detaliu, cum este și termenulă abdicărei formale a 
principelui. Triumfală Țarului este desăvârșită.

„Daily News* dice, că abdicarea principelui este 
ună mare triumfă pentru Rusia. Evenimentulă acesta 
restabilesce dintr’odată prestigiulă Țarului în peninsula 
balcanică.
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însemnate transporturi de tunuri și munițiune. Maiorulă 
Șefki se află în Timișora, ca să cumpere cai pentru ar
mata turcescă.

Autoritățile rusesc! cu mare greutate mai dau de 
câtva timpii pa.șapărte pentru streinătate; mai cu semă 
personelorO, cari facă parte din armată nu li se mai dă.

Guvernulă serbescă față eu eventualitățile ia mă
suri îndestulitdre la granița serbo-bulgară. Regele Milan 
șl-a amânată din nou plecarea sa la Gleichenberg, din 
causa situațiunei din Bulgaria.

SOIRILE PILEI.
Ministrulă Tisza s’a întorșii dela Ostende în Pesta, 

dupăce în trecerea sa prin Viena a conferită cu minis
trulă de esterne Kalnoky.

—x—
»Voința Națională* anunță urmăfbrele: «Dela 1 

Septemvre viitoră se voră înființa în Dobrogea și a- 
nume la Tulcea și Constanța, două tribunale mahome
dane, cari voră ave să resolve diferite afaceri între 
mahomedani, privităre la organisarea familiei, la puterea 
părintăscă, la căsătoriă, divorță, succesiuni ab intestato, 
etc. Aceste tribunale voră judeca după legile și usurile 
Mahomedane și se voră compune din cadiulă locală, 
asistată de ună grefieră. Părțile în litigiu potă aduce 
câte ună arbitru voluntară, care împreună cu cadiulă 
va căuta să le împace; în casă de nerăușită, arbitrii au 
votă consultativă în judecarea causei.“ — Și la noi? 
Nici o hârtiă româr.escă nu ți-se primesce, der încă să 
mai facă falșii liberali unguri și tribunale românesc! 1

—x—
Ministrulă de esterne română Ferechide s'a în- 

torsă din concediu în Bucuresci, trecăndă prin Pesta.
—x—

«Voinței Naționale* i se scrie din Sibiiu că d. 
G. Barițiu, membru ală Academiei Române, a 
plecată la esposiția istorică din Buda-Pesta, unde va 
lucra timpă mai îndelungată, și despre resultatulă studie- 
loră d-sale va raporta Academiei române.

—x—
D. Edmond Neisser, asistentulă doctorului Bam- 

berger din Viena, a sosită în România, trămisă de gu- 
vernulă austriacă pentru a studia simptomele pelagrei 
și căușele ce o producă. D. Edmond Neisser are reco- 
mandațiuni și va primi sprijinulă guvernului pentru a-și 
face cercetările trebuinciose studiului său.

Pe muntele Fure aci gendarmii dela Turnu roșu 
au confiscată 240 de oi, ce se mânaseră dinebee de pe 
teritorulă Ramâniei. „H. Z.,« care dă acestă soire, (jice 
că păstorulă a fugită peste graniță, lăsândă turma în 
mânile gendarmiloră.

—x—
Duminecă cu trenulă de dimineță, au plecată din 

Iași spre America 75 Evrei, er Marți vre-o 100.

Vestitulă bandită ală comitatului Hunedorei, 
Dumitra Bognană, care scăpase din penitenciarulă 
dela Gherla și nu s’a mai putută prinde, cutrieră, după 
cum spune »Hunyad“, în pădurile Devei, visitândă din 
timpă în timpă satele învecinate.

Clerulă grecii și Biserica română in 
Macedonia.

Lupta desperată a clerului grecă în contra Româ- 
niloră și Albanesiloră din Macedo-Albania nu se măr- 
ginesce numai la împedecarea scbleloră române și alba- 
nese de a se desvolta, ea merge mai departe; jîmbră- 
cată în haina ortodoxismului, căută să impue prin bise
rici limba grecă, și acolo, unde Românii îșî facă slușba 
în limba loră, lupta loră e mai furiosă, preoții recalci
tranți suntă blăstemațl și despoiați.

Patriarchulă din Constantinopole, a tolă puternică, 
cum este, comandă în numele lui Cristosă împedicarea sluj
bei în limba națiunală.

Poporulă amăgită multă vreme că: singura limbă 
în care se p6te vorbi lui Dumnezeu e limba grăcă, a 
consimțită a-și isgoni din biserică limba sa proprie, pen
tru a o înlocui cu acea a desnaționalisatoriloră sei; der 
acum, când a putută să cunoscă tendința Greciloră, a 
începută să’și readucă limba în biserică. Acăsta nici 
nu putea să întârdie multă vreme, căci elă nu înțele
gea nimică din slujba bisericescă, care se făcea într’o 
limbă pe care nu o pricepea.

Așa la Popis s’a făcută slujba în limba română. 
Imediată ce însă Arhiepiscopulă din Prespa a aurită des
pre acesta, a și adresată o admoDestațiă preoțiloră și 
notabililoră din acelă orășelă, prin care le ordona ca să 
nu mai facă pe viitoră slușba decâtă în limba grecă.

Ună altă faptă însă și mai scandalosă este urmă- 
torulă: Locuitorii de prin munți, iărna suntă nevoițl 
din causa frigului să se cobbre la șesă. Ajunși aci, pre
oții care’i însoțescă, ceră voiă să slujăscă la biserici; dăcă

ei suntă români apoi nu numai că nu li se permite, dăr 
încă suntă rași și averea loră luată. Cu o singură 
condițiă li-se permite să facă slujbă, anume dăcă iscă- 
lescă următorulă actă ce li să impune:

„Eu, subsemnatulă preotă..., declară prin presentulă 
actă scrisă de mâna mea că tote greșelele de rassă ce 
le am comisă din causa slăbiciunei omenescl și acela 
prin care am lucrată în profitulă propagandei rjo- 
mâne în contra mamei nostre biserică ortodoxe, le 
desprețuescă și mă lapădă de ele din totă sufletulă și 
din tătă inima mea.

Ca martoră ală presentului jurămentă iau pe Dom- 
nulă Isusă Cristosă, promițendă că pe viitoră voiă da 
supunerea și ascultarea datorită canoneloră și autorită- 
țiloră bisericesc!. Sinceră convinsă declară der cu voce 
tare și în fața întregei iuml creștine ortodoxe, că ținta 
urmărită de propaganda română este cu totulă nerelî- 
giăsă, și politică și că ea lucreză la rătăcirea Albano- 
Româniloră din Pindă și Macedonia, a’i duce la biserica 
ortodoxă și în modă indirectă, sub o dinastiă streină. 
Pentrucâ am înțelesă bine acestă țintă, mă depărteză și 
mă alătură erășl la biserica și la naționalitatea părinți- 
loră mei , care este numai biserica orientală, ală căreia 
membru nedespărțită sunt.............etc.

Acestă declarațiă a fostă dată și preotului Papa 
Iani Dimitrie din Samarina spre a o subscrie, dăr aces
ta, revoltată de injuriile ce ia conținea la adresa nea
mului română, a preferată se piardă popia și averea 
mai bine, decâtă să iscălăscă ună actă, care insultă pe 
conaționalii săi.

Iată de ce arme nedemne și neomenăse să ser- 
vescă agenții Greciloră pentru a îngenunchia națiunei 
loră pe cele mai brave popore din peninsula balcanică. 
Și Porta cu marii demnitari ai săi, Sultanulă, tacă toți, 
tacă și primescă ca în sînulă imperiului, sub ochii loră, 
să se potă comite asemenea infamii.

Poporului macedo-albană, nu i-au rămasă decâtă 
forțele sale, elă a probată că e încă destulă de vigurosă, 
ba chiar, că din <ji în di se oțolesce și susține cu mai 
multă bărbățiă lupta. Și, numai grațiă forțeloră loră 
proprii, ei au putută convinge pe Greci că în zadară îșî 
cheltuescă banii in causă, căci pururea sterilă le va fi 
munca.

Din momentulă ce Sultanulă ar începe să se în- 
grijescă de sortea acestoră popore, ar vedea imediată 
că imperiulă său cuprinde încă elemente pline de vietă. 
Decă marii dergători ai Porței ar aucjU, ar simți ceea ce 
trebue să facă, buimăceala în care se găsescă ar dispare 
imediată

Se sfâșie Beratulă Patriarchului, să gonăscă pe 
Grecii uneltitori de răscole, să dea libertate de a se cui 
tiva Albanesiloră și Româniloră, și va vedea atunci 
Turcia, cum va renasce. Der acelă imperiu nou nu va 
mai fi desigură imperiulă Ianiceriloră, va fi ună impe
riu cultă, liniștită și puternică.

(.Națiunea “) Macedonie. 

Isprăvi evreesci.
Sub titlulă „Băuturi otrăvit6re,“ ci- 

timă următdrele în „Liberalulă“ din Iași:
«De mai multă timpă fimdă bănuieli, că băuturile 

spirtuăse se amestecă cu substanțe vătămătore sănătății, 
d-Iă doctoră Buicli dela despărțirea a IV-a, asistată de 
ună agentă polițienescă a făcută revisiă pe la mai multe 
crâșme, și din analisă chimică s’a constatată că rachi- 
ulă ce se vinde sub nume de pipermentă este colo
rată cu anelină verdeși conține otravă acidă 
pierinică. Inventatorulă acestei falsificări criminale se 
dice că ar fi ună Evreu, care cu vr’o doi ani în urmă 
venindă din Galiția se stabilise aici și făcea comerciu cu 
lichiouri. Este însă de mirare că mai în tâte crâșmele 
se află mari flacăne cu eteră sulfurică, care se tornă 
consumătoriloră în rachiu sub nume de picături, pe câne 
este sciută că eterulă fundă ună medicamentă, nu să 
păte vinde decâtă în farmacii. Pe lângă acestea lumea 
banuiesce că afară de bozi, cleiă, sânge de bou, etc. se 
mai pune în vină și zahără de plumbă, care dintr’ună 
consumatoră robustă face ună debilă, și în scurtă timpă 
pe nesimțite îi curmă vieța.

Ar fi de dorită ca pe lângă măsurile luate, să se 
pună sub o privighere deosebită și d-nii droghiști, 
cari fără nici ună scrupulă și în contra legii vendă totă 
felulă de medicamente oprite.

De sub Meseșulu Ardealului, 5 Septemvre a. c.
«Principiis obsta.<

Așadără „K-egylet“-ulă din Clușiu și-a pusă capulă 
să ne fericescă. Adunarea generală ținută în 29 Au
gustă în centrulă culturii maghiare, ă la „budos bocs- 
kor,“ în acordă cu comitetulă, a luată condusă ca afep- 
tuirea maghiarisărei să-o încăpă cu noi Sălăgenii!

In comuna Buciumi (Vârmezo), sată curată româ- 
nescă, cu astuția și forța vrău Maghiarii să-și facă scolă 
prin chiară înșiși Românii. — Recursulă acestoră 6- 
menl iudignați pănă la sufletă se află în mânile minis
trului de interne Tisza. In acestă recursă omenii arată, 
că dăcă ei ară fi siliți cu forța a’șl ridica monumentulă

rușinei loră, acăsta ar fi o crimă ca și care abia s’a fă
cută atunci, când necredincioșii au restignită pe Christosă, 
mai espuindă încă că Românulă adevărată nu e capa
bilă de a-și săpa gropa naționalității sale adorate!

Cumcă șovinismulă maghiară întru ajungerea sco
pului său nu cunosce margini, se vede și din comitiva 
cu care s’a petrecută recursulă Buciumaniloră.

In acăslă comifivă fiscalulă (advocatulă) comitatensă 
Woni Gyula și vice-comitele Szikszay Lajos nu să ruși- 
năză a dice: «Intru începută Românii au îmbrățișată 
cu însuflețire causa scălei maghiare, și numai mai târ
ziu ascultândă de .bujtogătăi" au hotărîtă să remon- 
streze 1 <

Câte vorbe atâtea minciuni! Acum dăcă o autori
tate așa mare nu are sfială a minți oficiosă, în scrisă 
chiară, cătră șefulă său, ce nu suntă în stare aslfelă 
de ămeni se facă pe sub mână spre ajungerea țintei 
oră abominabile a maghiarisărei Româniloră SălăgenI, și-o 
pote închipui ori și cine. — Deci domnii cu comitiva să 
scie, că punctele astea false și fără basă Românii Sălă
genI și le însămnă bine; apoi să scie și aceea, că pe 
Românii Sălăgeni, afară de ei și creerii loră cei scrîntițî 
de fantoma maghiarisărei, nimeni nu-i buitogătuesce. Ei, 
Domnia loră cu totă ceata șoviniștiloră fără sufletă, suntă 
aceia, cari ațiță și revoltă totă semțulă în Română, ei, 
o mână de 6meni, să ne silescă a. învăța puțină cioplită 
imbă a lui Bendeguză ? — In asta privință îșî potă pune 
pofta’n cuiu. Noi avemă o limbă frumbsă și o națio
nalitate probată; pentru aceste sacrificămă totulă, dăr vii 
nu le vomă da.

In Trăsnea (Ordogkut) Kultur-egylet-ulă, âcestă in- 
dustru fără creerî, a hotărîtă să facă o scălă froebeliană 
și spre acestă scopă destinase mai namte 600 fi. v. a. 
— Adunarea generală din 29 1. tr. astă sumă o află 
prea mare și a subtrasă 180 fl. v. a. — Noi dicemă, 
că adunarea e pe cale bună, și o încredințămă că păte 
subtrage și cele 420 fl. v. a., căci și cu asta sumă Kul- 
turegylet-ulă face numai potcăve pe săma cailoră morți.

Poporulă română din Sălagiu, consciu de demni
tatea sa națională, nu are lipsă de ajutorulă maghiaris
mului spre a educa băieții săi; îi va cresce elă în limba 
și naționalitatea sa; și orî și ce încercare de ingerință 
în astă privință o respinge cu dispreță.

Poporulă dela sate nu are lipsă de graiulă ma
ghiară ; elă în virtutea drepturiloră sale neprescriptibile 
păte să cără usulă competentă ală limbei sale, diregă- 
tori, cari îi pricepă limba, exercițiulă liberă ală limbei 
pănă la forurile cele mai înalte; și păte pretinde ca ofi- 
cialulă să-i vorbăscă limba lui, — căci elă ține statulă, 
elă pe diregători. — Ungariajîn înțelesulă maghiară, după 
legile mai nouă fundamentale, nu esistă. După lege e- 
sistă numai Austro-Ungaria în care Românulă e factoră 
intregitoriu de stată cu drepturi naționale nedisputabile.

Câtă e de lipsă să observămă devisa latină: «prin
cipii.? obsta“ și maghiarismulă violentă câtă e de cute- 
zătoră, să vede și de acolo, că acela își ridică capulă și 
dă cu copita și în comitatulă nostru. Așa inspectorele 
de scăle Kerekes Iozsef, aflândă că bieții dascăli din 
Agrișiu și Bodia, sate curată curățelă românesci, nu sciu 
maghiaresce ca Pelbfi și Vorosmarty și nefiindă îndestu- 
lită cu progresulă limbei maghiare, prin ună ucasă adre
sată cătră szolgăbirăulă Viski Zsiga le face cunoscută 
biețiloră de ei, că decă păn’ în 15 Septemvrie a. c. nu-și 
voră aduce ună propunătoră aptă de limba maghiară, 
de aci încolo să se scie lipsiți de postă. — Ucasulă pârtă 
Nr. 3074—1886.

Nu sciu ce voră fi răspunsă bieții dascăli Demetriu 
Ciupe și Georgiu Mileneană, — dără atâta stă, că a da 
aslfelă de ordinațiuni, cu ocolirea autorității școlare con
fesionale, domnulă inspectore nu are dreptă; cu atâta mai 
puțină nu are dreptă a face asta prin d. solgăbirău, căruia 
nu-i concede legea nici ună amestecă în aslfelă de tre
buri. (Va urma.)

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

PESTA, 10 Septemvre. — Exprințulă bul
gară, care a trecută după am6di prin Budapesta, 
a sosită asdră în Viena, de unde și-a continuată 
imediată călătoria la Darmstadt.

LONDRA, 10 Septemvre. — - In amendouă 
camerele parlamentului s’a esprimatu guvernulă 
în cestiunea bulgară, că acăsta acum, după ce 
a abdicată și a plecată deja Battenbergulă, are 
nevoiă de a fi resoltată și anume amăsurată trac
tatului din Berină și protocolului din Constan- 
tinopolă.
fS* Numere singuratice ă 5 cr. din „Gazeta 

Transilvaniei se potă cumpera în totungeira 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redaetoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 195. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Oursuln Ia buiaa de Viena
din 10 Septemvre 6t. n. 1886.

Rentă de aurti 4°/0 . . . 107.55
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 9510 
[mprumutulă căilorfl ferate 

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

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.40

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostti ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostti ung. 
(3-a emisiune) ....------

Bonuri rurale ungare . . 105.—
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.— 
B nuri rurale Banat-Ti- 

miștt............................105.—
Bonuri cu cl. de sortare 105.— 
Bonuri rurale transilvane 105,—

Bonuri croato-slavone . . 105.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................99.75
ImprumutulQ cu premiu

ung..................................121 90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 127.— 
Renta de hărtiă austriacă 85.— 
Renta de arg. austr. . . 85 40
Renta de aură austr. . . 118 50 
Losurile din 1860 . . . 140 30
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 863 —
Act. băncel de creditti ung. 288.— 
Act. băncel de creditti austr. 278 10 
Argintulfi —. — Galbinl

împărătesc! ................. 5.95
Napoleon-d’orI .... 9.98
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livres sterlinge 126.05

Bursa ele Bucurescft.

Cota oficială dela 28 Augustă st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 94 — 95—
Renta rom. amort. (5%) 96J/a 97—

> convert. (6°/0) 88 — 88’/a
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 32— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . 1033/4 1011/,

> » » (5°/o) • 87Va 87’/4
> » urban (7°/0j . 100— 101—
> » (6%) • 92— 92J/a
> » (5°/o) • 82— 83—

Banca națională a României 500 Lei 1010 1040
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« * » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 13.90 14.10
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

i (gâștigu sigură. 1 6
Persone solide din ori-ce clasă, cari voiescu a să 

ocupa cu vendarea hârtiiloru de Stătu și a losuriloru cu 
prime permise prin lege, conformii Art. XXXI, din anulă 

' 1883, cu plata lorii în câșturi (rate) se angagiază ori 
| și unde cu condițiunî forte favorabile. Pre lângă pu- 
i țină activitate se pite câștiga fără capitalii și fără ri- 
I zică cu ușurință fl. 100 pană la fl. 300 pe lună.

Oferte în limba germană cu arătarea ocupațiunei 
presente suntâ a să adresa: An die

Hauptstădtische Wechselstuben-Gesellschaft

i ADIJSI& & CIE, Budapest

5759/1886. t. k. sz.

Ărver6si hirdetm&iyi kivonat.
A brassâi kir. tOrvânyszăk mint tkvi liatăsâg kozhirrc teszi, liogy 

Bontoiu Andreiu vâgrehajtatonak Maciuka Nikolai s târsa vâgrehajtâat 
szenvedo elleni 680 frt. toke kovetelâs âs jâr. irânti văgrehajtâsi tigyă- 
ben, a brassdi kir. torvszăk teriiletdn levo, a brassdi hatâron fekvo 
a brassdi 2793 sz. tjkv. A + a 3207/1 hr. sz. fekvore az ârverâat 360 
frt. ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy a fenti in- 
gatlanok az 1886. âvi Oktober 116 20-ik napjân d. e. 9 drakor alolirt 
kir. torvânyszăk telekkonyvi irâdâjâban megtartando nyilvânos ârverâ- 
sen a megâllapitott kikiâltâsi âron aiul is eladatni fognak.

Ărverezni szândăkozăk tartoznak az ingatlanok becsârânak 100/o-ât, 
vdgrehajtatd âs kâpviseloje kivâtelâvel kâszpânzben, vagy az 1881. 60. 
t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal szâmitott 6s az 1881. ăvi November 
1-ân 3.333. szâm alatt kelt igazsâgiigyminiszteri rendelet 8. §-âban ki- 
jelolt dvadâkkâpes ertâkpapirban a kikiildott kezâhez letenni, avagy az 
1881. 60. t. cz. 170. §. drtelmâben a bânatpânznek a birdsâgnâl elo- 
leges elhelyezăsârol kiâllitott szabâlyszerii elismervânyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassdban, 1886. âvi Iulius h6 24-ân napjân.
A kir. torvânyszâk mint tkkvi hatdsâg.

Bisztray, Jakab Alajos,
h, elnok. jegyzo.

Nr. 327.

1886- Concursu.
Pentru ocuparea postului de învățătorâsă la scdla comunala de 

fetițe din opidulil Hațegu se deschide prin acâsta concursu cu terminulu 
până în 20 Septemvre 1886 st. n.

Emolumentele suntu:
In bani 400 fl. v. a. și cuartiru.
Doritdrele de a competa la acestu postti au a-și ascerne concur

sele sale bine instruite cu documentele recerute și cu deosebire despre 
cundscerea limbiloru patriei române și maghiare la scaunultt scolasticii 
comunalii în Hațegtt.

Dela presidiultî magistratului opidului.
Hațegu, în 28 Augustti 1886. Bersau,

3—3 primară opidanO.

Aviză d-loră abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponultl mandatului poștalii și numerii de pe fâșia 
sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonâză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTll. „GAZ. IRANS*

Mersulu trenuriloru
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia TeiușikdLradtt-Biidapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

T*redealii-Budapesta
Trenu 

de 
perHâne

Tren 
accelerat

Trend 
omnibus

Trenu 
omnibus

BucurescI

Predealu
4.50
9.32

7.30
1.14

Timișă

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blaștu 
CrăciunelC 
Teiușfi 
Aiudti 
Vințulă de susti 
Ui6ral 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clașiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedinft 
Ciucia 
Bucla 
Bratca 
Răv
Mezd-Tciegd 
Fugyi-Viîsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

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
2.34
2.55
3.17
3.24
3.36
4.11
5.36
5.56

Oratlia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-peata

(
(

6.31
6.52
7.08
7.23
8.12
8.1.2
8.52
9.10
9.29
9.41

10 24
10.43
10.53
11 —
11.15

1.09
3 29
6.38

Viena 3.00

9.56
10 29

1.45
2.32
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 

11.34 
11.52 
11.41

1.12
1.42
1.51
2,15
3 12
4.59
5 30

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
12.20
2.15
8.00| 6.05

8.0O[
8.34
8.59
9.56

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.02
3.06
3.381
3.54
4.05

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15

5.17.
5.25

10 —

Nota: Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grâse.

Budapesta—5®redeald

Trenu 
omnibns

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibus

Trenu 
de 

persâne

Trenu 
omnibns

Viena 11.10 — — 1
—

Budapesta 7.40 1.45 3.15 6.20 8.00
Szolnok 1105 3.44 7.29 9.11 11.40
P. Ladăny 2 02 5.21 8.27 11.26 2.31
Oradea .mare 4.12 6.41 — 1.28 —

Vărad-Velencze — — 9.45 2.00
Fugyi-Vâsârhely — — 9.59 2 11 —
Mezo-Telegd — 7.14 10.28 2.34 —

Rfrv — 7.42 11.36 3.18 —

Bratca — - — 12.10 3.41 —
Bucia — — 12.48 4.01 —
Ciucia — 8.31 1.31 4.26 —
Huiedin — 9.01 2.56 5.08 —
Stana — — 3.29 5.27 —
Aghiriș — — 4.00 5.50 —
GhirbSu — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 —

— 10.28 5.05 6.43 —
Clușiu 10.45 __ — 7.03 —

Apahida 11.14 — — 7.26 —

Ghiris 1.06 — — 8.51 —
( _ 9 31Cucerdea 2.01 — 9.43 _

Uidra 2.10 — 9.51 —
VințulB de sust 2.19 — 9.58 —
Aiudtt 2.33 ■___ — 10.24 —
Teiușu 3 35 — — 10.44 ...

Crăciun el ti 4.09 — — 11.28
BlașO 4.29 — — 11.44 —
Micăsasa 5.0“ _ — 12.18 —
Copța mit 5.45 — — 12.36 —

Mediașfi 6.0 6 — — 1.22 6.01
Eiisabetonole 6.45 .— 1.56 6.40
Sigișdra 7.40 — — 2.34 7.20
Hașfaleu 8.07 — — 3.02 8.01
Homorod 10.05 — — 4.41 10.05
Agostonfalva 11.02 — — 5.30 11.02
Apatia 1 1.37 — ’ — 6.03 11.37
Feldiora 12.14 — — 6.35 12.14

1.09 — 7.14 1.09
Bru^OVu 1.55 5.45 — 1.50
Timișă 2.53 6.22 — 2.48

( 3.28 6.47 — — 3.23
Prodealu \ — — .— — 4.56

BucurescI 9.35 11.45
1

9.4(

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

Teiușft- Ctț,adft-Budn|i«sta Budapesta- Aradik-'ff eiașii.

Trenîî Treiă Trenu de Trenu de Trenu Trend
omnibus omnibus persâne peradne accelerații omnibup

» 11.09 — 3.56 Viena 11.00 — _
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 SSudapesita 8.05 — 8.00
Vințulîi de joșii 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotii 12.52 — 5.19 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Ar&dft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațâ 4.13 — 6’19’
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicîca 3.04 — 7.04 Paulișii 4.51 — 7.00
Iiia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopii 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Bărzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 - - 9.28
Conoptt 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 - - 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișii 7.12 6.30 10.37 Branicîca 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
Arad A. 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
S 7. nl n n k V 2.39 — 45-; Șibotii 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulîi de josfl 11.04 — 1.22
BiidapcHtu 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 Tefiwșft 12.05 — 2.24

AradA-TiiMtșAra SflFK'jerîa (Piski) Fetroșorjîă

Trenn Trenă de Trenu de Trenu de Trenu Trend
omnibus persone persdne persâno omnîbos omnibus

Arad A 5.48 6.05 11.50 2.23
Aradulii nou 6.19 — 6.33 Strei» — 12.27 3.00
Năraeth-Sâgb 6.44 — 6.58 Ifețegii — 1.19 3.49
Viaga 7.16 — 7.29 Pus —• 2.10 4.40
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — 2.57 5.28
Merczitalva — — — Banița — 3.35 6.07

9.02 — 9.08 PetroșenI — 4.04 6.39

'O* uata iș6r a- A rad ft S*etroș«Mi—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenfi Trenă Trenu Trenfi
persâne persdne omnibus omnlbun omnibus do peru.

TimișAra 6.25 5.00 Petroșes»! 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 —
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegii 9.31 12.17 —
Aradulii nou 9.11 — ■ 8.01 Streiu 10.16 12.58 —
Avad’ii 9.27 — 8 17 10 53 1.3.5 —


