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ANULU XLVII.

Mercuri 12 (24) Decemvre 1884.

Sermane Ardelu, țeră frumosă,!
Brașovă 11 Decemvre.

Mai dilele trecute ne impută unu diaru 
guvernamentalii din CIușu, că, de ce pomenimu 
totdâuna Ardâlulă deosebită de Ungaria.

Se vede că memoratulu rjiaru trăesce în 
credința, că de când boerii unguresc! ardeleni, 
seduși de promisiunile celoru din Ungaria, au 
decretată uniunea necondiționată, Ardelulă nu 
mai esistă.

Adevărată, că dela 1867 încdce, în actele 
publice ale administrației unguresc! abia se mai 
face amintire de „părțile Ardelene, “ despre Ardălă 
oa conceptu geografică nici pomenire nu mai este.

Acăsta însă nu împedecă, ca Ardălulă să 
esiste mai departe nu numai în memoria locui- 
toriloră săi, ci și de faptă.

Ce se atinge de noi Românii, nici să fi vrută 
n’amu fi putută să uitămă măcaru unu singură 
momentă, în cursulă acestoră 17 ani din urmă, 
că ne aflămă în Ardălă.

Amă avută multă vreme ună comisară re- 
gescă pentru Ardălă, amă avută și avemă stări 
și legi escepționale ardelene: lege deosebită elec
torală, lege deosebită de pressă ș. a. ș. a. Sun
temă în fine noi, maioritatea absolută a popora- 
țiunei acestei țări, supuși unui sistemă de prigo
nire cu totulă parțială și organele administrative 
nu mai puțină ca pressa . maghiară sciu face și 
facă totdăuna deosebire între „valachii transilvă
neni" și ceilalți „valachi" din „patria comună."

Astfelă, chiar să nu fi fostă noi Românii 
deciși de a luă în apărare drepturile străvechi 
autondme ale acestei țări, n’amă fi putută să ui- 
tămă de Ardălă. Trebuia să ne aducemă aminte 
de elă Ia fiecare pasă, căci miseria în care geme 
adi poporulă nostru, deși nu isvoresce numai din 
Ardălă, totuși nu se păte despărți de acestă con
cep tă geografică.

Insă abstragendă cu totulă dela noi Ro
mânii, talpa țării, memoria Ardălului se păstrăză 
destulă de viu, numele acestei nenorocite țări se 
pronunță destulă de des# chiar de cătră Maghiarii 
ardeleni. Reminiscințele loră din trecutulă acestei țări 
nu sunt atâtă de durerăse, ca ale Rocuâniloră, 
și nu numai odată când se semtă înlăturați și 
ignorați de cătră Maghiarii din Ungaria, când 
își sunt conscii de rolulă umilitoru ce’lă au, ca 
a cincea rătă la carulă statului ungară, oftăză 
adâncă după sărmanulă Ardălă, țără frutnăsă!

Nu mai înoape îndoiălă, că Maghiarii arde
leni sunt adi desamăgiți! Situațiunea Ardealului 
dela 1865 încăce nu s’a schimbată întru nimică 
în favărea maghiarismului, dăr Ungurii ardeleni 
au devenită adevărate slugi a celoră din Ungaria 
șf trebue să cerșăscă și ei câte ună postuleță cu 
pălăria în mână pe la ușile domniloră celoru 
mari din Peștă.

Odiniără se lățea din Ardălă renumele unoră 
eroi ca Huniade, Bethlen și Rakoczy — ăr as
tăzi i-a mai rămasă numai renumele, că dă con- 
tigentulu celă mai mare de mameluci. Odiniără 
se cântă marșulă lui Huniade și Rakoczy — as
tăzi resună numai trista melodiă a lui Banffy 
Dezso, Csâszâr Balint ș. a.

Cu aceste cuvinte introduce 4’^rulă „Arad 
ăs Vidăke", despre care ne spune o făiă din 
Clușiu, că este escelentă redactată, ună articulă 

despre Ardeală. Elă conține unele pasage re
marcabile pentru noi. Aprobândtt atitudinea lui 
Ugron Gabor, care voiesce a câștigă pe Ungurii 
din Ardeală pentru partida independenței și cea 
dela 1848, numitulă diaru face următărele re- 
flecsiuni:

„Sărmane Ardălă, țără frumosă! Despre tine 
a cântată Kazincy: „Liberă răsuflă acum fru- 
mosulă Ardălă." ț)ău n’ar mai cânta așa, dacă 
ar trăi adi și ar vedea, cum a înjugată spiritulă 
erei lui Tisza viața ta publică-politică, cum a 
coruptă societatea ta acea massă de aventurieri 
politici, cari s’au băgată în serviciulă guvernu
lui actuală spre a’și caută pâne său și din pofta 
de a domni. Patriotului i se scaldă ochii în la
crimi, i se întunecă mintea, când vede ce au fă
cută din acăstă țără atâtă de frumăsă. Poporulă 
ei devine din di în di mai săracă și mai igno
rantă. Se dedă, la jugă și devine nesimțitoră 
față cu libertatea. Elă găsesce starea sclăviei din 
di în cji totă mai naturală."

„Ceea ce este însă și mai tristă, împreună 
cu inteligența maghiară se pustiesce și poporulă 
maghiară. Și totuși dela acestă poporă depinde 
cești unea, dăcă Ardălulă să fie Ungaria, ori o 
parte integrantă a Daco-României, care acum este 
numai ună visă, dăr ușoră păte deveni realitate 1 
Nici că suntemă pesimist! estremi, dăcă ne te- 
memă, că vomă perde Ardălulă totă așa precum 
amă perdută Slavonia și Croația."

„Pentru starea tristă a Adălului nu putemă 
trage la răspundere decâtă numai guvernulă și 
partida lui. Acestă guvernă nu are nici o grije 
de Ardălă. înaintea lui Ardălulă, esistă numai 
pentru aceea, ca să păta galvanisa spre o nouă 
viață pe acele celebrități ruginite, pe cari’ cu- 
rentulă mai puternică ală opiniunei publice din 
Ungaria le-a suflată de pe scena politică, câști
gau du-le câte ună mandată în câte ună cercă 
electorală obscură."

„Și cronica alegeriloră din Ungaria, conține 
esperiințe destulă de triste, dăr de o sută de ori 
mai deprimătăre suntă acelea ce ni le-au adusă 
alegerile din Ardălă. Ceea ce la noi este la or
dinea c|.ilei numai în comitatulă Hont și Aradă, 
în Ardălă este o stare permanentă și de' o mă
sură potențată. Dăr relațiunile devină și mai du- 
rerăse prin acea împrejurare, că în Ardălă nu esistă 
opiniune publică tare, care să se opuiă acestui 
curentă. Noi putemă încă speră, că lucrurile 
se voră întărce spre mai bine, pentru-că la noi 
sunt ămeni independenți, cari primescă lupta față 
cu năsuințele corumpătăre ale partidei guvernului, 
dăr în Ardălă nu sunt ămeni de sine ^stătători 
său dăcă și sunt numărulă loră este mică...."

„Nu-i ertată, ca Ardălulă, pământulă acesta 
clasică ală ideii de libertate și de independență 
națională, să remână și mai departe condamnată 
la acăstă stare amărîtă politică. Trebue se smul- 
gemă Ardălulă din mocirla corupțiunei politice 
și sociale, în care s’a cufundată sub ocârmuirea 
lui Tisza.... “

Și noi suntemă de acordă cu 16ia maghiară 
din Aradă în ceea ce privesce salvarea Ardealu
lui din noroiulă corupțiunei politice și sociale, 
în care l’a înfundată sistemulă actuală. Și noi 
acăsta o dorimă și pentru acăsta luptămă.

---------O---------

CRONICA POLITICĂ.
țfiarele unguresc! fulgeră și tună în contra institu- 

țiunei juriului pressei. Amă arătată în numerile trecute 
ce păreri are estremistulă »Ellenzăk« despre modulă cum 
să se astupe gurile foiloră naționalitățiloră. Acum se 
ridică alte două foi unguresc! totă din Glușă, și încă 
guvernamentale, în contra juriului pressei. »Magyar 

Polgar* îș! esprimă într’ună articulă de fonda ne
cesitatea, d’a se sustrage câtă mai curendă jura- 
țiloră verdiclulă în privința articuleloră încriminate. 
Mai violență suntă microbii dela jKolozsvâri Kozlony.' 
Sub titlulă: >înaintea tribunalului cu ei P cere să se 
încătușeze [mânile presei și dice: ,Foile valache și să
sesc! pornescă în contra ndslră în fiecare di valuri 
formale de înjurături. înaintea streinătății ne învino- 
vățescă că suntemu sălbatici și chilălăescă după ajutorulă 
consângeniloră loră în contra nostră. Pe lângă cele mai im
posibile nedreptăți se aruncă ’n drepta și ’n stânga cu 
cele mai sălbatice amenințări. >Să limă atențl și să 
’nvățămă din trecută — scriu ele — căci (jiua răsbu- 
nării erăși se ivesce.« Noi însă le slrigămu: Nu e nici 
o lege, care să aducă pe desfrenații la înțelepciune? 
Nici una. Ne dămu silința, să restabilimă concordia, să ne 
apropiemă cu amicițiă de Română și de Sasu, căci intere- 
sulă nostru tuturora cere pace; dar foile valache și săsesc! 
se pună între noi și ei ca ună părete despărțitoră, ațî- 
țările lord iau dimensiuni totă mai mari, ele răs- 
pândescă neîncredere și ură. Ceea ce construimă ac|i, 
mâne ele distrugă. Ele au deșteptată aspiratiunl, care 
tote suntă crime în contra ideii de stată maghiară. Ele 
întrețină legături cu inimicii noștri din afară, cari se fă- 
lescă în vorbă și în scrisă ca maghiarofagl. Ele ocolescă și 
iau în rîsă ordinațiunile. Dacă Densușanu scrie o carte 
în Bucuresci, din care fiecare rendă sună revoltătoră 
în contra nâstră și guvernulă ungurescă o opresce, foile 
valache indigene dau ordinațiunei cu piciorulă și repro
ducă cartea în foiletonă.»

Teroriștii din Clușiu n’au altă durere mai mare, de
câtă ca foiloră valache și săsesc! să li se bage pumnu în 
gură, ca să nu mai aibă nașă a da pe față, prigonirile.

*
De când parlamentulu germană a refusată princi

pelui Bismark suma cerută pentru ună nou postă de- 
directoră în ministerulă de esterne, indisposițiunea can
celarului a dată ansă la diferite faime. Intre altele se 
vorbesce, că Bismark are de gândă a întreprinde o călă
toria mai lungă în sudulă Europei și oficioșii descriu 
acum lucrulă așa. ca și când cancelarulu prin votulă ne
gativă ală Reichstagului ar fi împedecată de a’și 
căuta de sănătate și a se recreâ într’o călătoriă, din 
causă că n’are destule puteri, care să-lă potă înlocui în 
oficiulă de esterne. O altă versiune spune, că Bismarck 
ar ave de gândă a petrece pe nevastă-sa, care sufere de 
stomacă. S’a lățită și faima că densulă vrea să mergă 
la Parisă. C’ună cuvântă planurile de călătoriă ale can
celarului preocupă multă pe-politicii și diplomații.

Din incidentulu votului respingătoră memorată ală 
parlamentului, prințulă Bismarck a primită adrese de în
credere și de aderență din fârte multe părți. Diarulă 
»Post« publică acum o scrisore, prin care cancelarulă 
mulțămesce pentru aceste dovedi de încredere qlicendă, 
că ele îlă încuragiază »de a perseverâ în luptă contra 
partideloră, cari prin neînțelegerile din sinulă loră și prin 
oposițiunea loră contra guvernului amenință unitatea, 
câștigată cu mar! jertfe «

*
Scimu că între Bulgaria și Serbia esistă neîn

țelegeri în privința regulărei definitive a granițeloră, con
formă tractatului dela Berlină, pilele trecute sora prin
țului Bulgariei Alexandru luă ea însașî inițiativa spre a 
stabili o înțelegere între Serbia și Bulgaria si merse în 
scopulă acesta la curtea din Belgradă. I-a și succesă de 
a aplanâ diferențele. Negoțiările ce au urmată între prin
țulă Alexandru și regele Milanau avută ună bună resultată 
Der guvernulă bulgară a respinsă categorică propunerile 
serbesci și n’a făcută nici o contra-proposițiune. Se $ice 
că Gernnnia, Austro-Ungaria și Rusia au sprijinită ne
goțiările memorate, dâr Mephisto, care a stricată totulă, 
a fostă agentulă rusescă dela Sofia. Nu înțelegemă 
cum guvernulă rusescă de o parte se declară solidară cu 
celă din Viena și Berlină, pe când de altă parte agenții 
lui strică tâtă trăba. Pentru rcăsta nu mai era de lipsă 
comedia dela Skiernevice.

•f



Manifestulii comitetului albanesii din Dibra.
Comitetulă naționalii albanesii din Dibra a adresată 

Europii următorulă apelă:
>De la epoca congresului din Berlină, fii Albaniei 

n’au încetată d’a adresa apeluri la bunăvoința și drep
tatea puterilorii europene, cerându-le a se bucura și ei 
de acelâși privelegii, pe care Turcia s’a vâdută nevoită 
a le concede poporeloră creștine din peninsula Bal- 
caniloră.

»Referindu-ne la articululă 23 din tactatulă din 
Berlină, amă credută că o nouă eră de prosperitate și 
de progresă venise pentru nenorocita nâstră țâră. Noi 
nu ne putemă închipui, că înalta Pârtă ar refusa să 
asculte de acestă ordină, demonstrândă astfelă că Eu
ropa a părăsită Albania în mâna nenorocitei sale sorți1 
Nu puteină crede, că congresulă din Berlină ne-a 
uitată. Din contră credemă, că Albania încă e cu
prinsă în stipulațiunile articulului 23 din tractatulu 
din Berlină. Cu tote acestea, nici una din prescrip- 
țiunile acestui articulă nu s’a esecutată încă în țâra 
nâstră de cătră guvernulă turcescă, care refusă de a 
asculta de cererile noslre și de a se conforma ordine- 
loră Europii. Prin urmare, guvernulă otomană nu mai 
e guvernulă legitimă ală Albaniei, așa precum ar fi, dacă 
elă ar fi realisată reformele promise.. Refusândă se ese- 
cute aceste reforme, elă, din acestă faptă, a perdută 
drepturile sale de autoritate asupra Albaniei. Existența 
acestui guvernă esfe o usurpațiune contrară minții sănă- 
tâse, nelegală, funestă. Așader este datoria nostră, să 
constituimă o putere legitimă și să proclamămă indepen
dența nâstră.»

Acestă manifestă l’au adresată puteriloră Albanesii, 
ne mai putândă suferi despotismulă guvernului turcescă, 
care arestâză și exilâză pe notabilii albanesî, fiindcă ceră 
să li se îndulcâscă sârtea. Nenorocirea e, că Albanesii 
suntă divisați din causa rivaliiățiloră religiose și antago- 
nismeloră de rasă. Ei suntă divisați în mohamedani ca
tolici și ortodox! de o parte și în ȚachI de altă parte. 
De aci provină și desele agitațiuni, care numai bine 
nu potă aduce Turciei.

------ o------

SOIRILE PILEI.
Pretorulă Marosovszky, directerulă gimnasială Bil- 

mann și profesorulă Dengi s’au dusă ca comisiune ofi
cială în cancelaria comunei bisericesc! române gr. or din 
Lugoșă și au pusă mâna pe biblioteca »Societății de cul
tură a studențiloră români* dela gimnasiulă de acolo. 
Fiind-că președintele a declarată, că numai forței va cedă, 
ușa a fostă spartă de ună lăcătuși, s’a luată bi
blioteca după inventară și s’a cărată de acolo.

Misiunea culturală maghiară se ilustrâză în fiecare 
di prin acte de vandalismă.

—0—
Erăș! a sosită în Buda-Pesta ună tâncă de scrisori 

dela Ludovică Kossuth. Fericitulă, care are favorulă 
de a le ceti mai ântâiu, este Helffy Ignacz, căruia îi sunt 
adresate. In scrisârea din urmă, Kossuth laudă purtarea 
partidei independente, mai alesă aceea a membriloră săi 
juni, cu ocasiunea desbaterii bugetare, și vorbesce în- 
tr’ună modă forte recunoscătoră de Ugron Gâbor și de 
Harmann Otto.

—0—
pilele acestea a mersă o deputațiune din Ersek 

Ujvâr (Neuhâusel) la primatele Si mor în Strigoniu, 
spre a se plânge, că preotulă loră lasă să se cânte un- 
guresce la liturgiile de diminâță. Obiceiulă a fostă 
până acum, de a se cântă în limba slovacă, însă 
se vede că bieții Slovaci au dată de ună așa nu
mită popă „patriotică», pâte că chiar maghiară, care 
a crezută, că ar fi bine a face sfârșită acestoră 
năsuințe slave în biserică. La roratele (liturgiile de di- 
mineță în postulă crăciunului la catolici) din anulă acesta 
deja a lăsată să se cânte unguresce, ceea ce însă n’a 
convenită nicidecum bisericaniloră, deârece s’au hotărîlă 
să mârgă la primatele, ca să câră să ordone preotului, 
de a lăsă să se cânte și în viitoră în limba slovacă. Nu 
scimă ce resultată au dobândită Slovacii din Neuhâusel.

—0—
In Aradă au începută a se ține conferințe literare 

în fiecare Duminecă în sala institutului teol. pedag. De 
asemenea se țină conferințe literare în Sibiu în folosulă 
scâlei sucundare de fete ce se va înființa.

—Cl
in sera de 5 Decemvre, MM. LL. Regele și Regina 

României au asistată, în sala Teatrului națională, la ba- 
lulă cu tombolă, organisată în folosulă săraciloră de 
societatea de bine-facere »Elisavata« sub patronagiulă 
M. S. Reginei. Majestățile Lor, după ce au fostă primite 
la sosire de d-nii membri ai comitetului societăței, în 
capulă cărora se află principele D. Ghika, care a oferită 
Reginei ună frumosă buchelă de Hori, au făcută intra
rea Loră în sala balului în mijloculă unei mulțimi com
pacte ce se înțesa prin parterulă și logile teatrului. Re-

presintanții Puteriloră străine, d-nii miniștri , mai mulți 
membri ai corpuriloră legiuitâre, diferitele autorități ci
vile și militare erau presinț! la acâstă serbare, la strălu
cirea și reușita căreia societatea Bucuresciloră, luată în 
diferitele ei trepte, s’a întrecută a contribui, sciindă că 
produsulă seratei are a face bucuria săraciloră. Tâte 
dâmnele purtau costumulă națională, care, prin varieta
tea coloriloră și lucirea ornamenteloră, oferea privirea 
cea mai înveselitâre. Danțurile, între cari s’au executată 
mai multe jocuri naționale, au fostă fârte animate, și 
tombola, la care au luată parte Majestățile Loră, a avută 
totă succesulă dorită. Auguștii Suverani s’au retrasă pe 
la orele 2, er balulă a urmată cu multă veseliă până la 
orele 4 din nâpte.

—0—
Lucas Jauner, care a defraudată peste 2 milione 

fl. din casa băncii de escomată austriace, s’a găsită mortă 
în Kierling lângă Viena; s’a împușcată c’ună revolveră. 
S’au găsită la elă 24 fl. 21 cr. și o scrisâre, în care 
Jauner învinovățesce pe casierulă Kuffler, că elă e causa 
nenorocirii.

—0—
După ună ordină ală împăratului germană, oficerif 

regimentului prusiană de husari »Impăratulă Franciscu 
losifă ală Austriei1 Nr. 16, precum și oficerii regimen
tului prusiană de ulan! »Impăratulă Alexandru III ală 
Rusiei' Nr. 1, voră purta pe șinârele epoleteloră iniția
lele numeloră șefiloră loră.

—0—
Cu tâtă desmințirea dată de »Darmst. Ztg.,« prin- 

cesa Elisaveta, soția marelui principe Sergiu ală Rusiei, 
se va divorța de bărbatulă său și se va întârce în 
Darmstadt.

—0—
D. G. Bozianu, cofetară în Brașovă, ne-a comuni

cată o scrisâre ce a primit’o din secretariatulă cabinetului 
princesei de coronă, archiducesei Stefania, prin care A 
Sa îș! esprimă recunoscința pentru escelentele producte 
de cofetăriă ale d-lui G. Bozianu.

Felicitămă pe d. Bozianu pentru sucesele muncei 
sale.

—0—
Damele din Paris pârtă, atârnate la brățare și ca 

broșe, „revolvere' în miniatură, în onârea d-nei Clovis 
Huges.

—0—
Aflămă, că concertulă Brassin se va da în sala 

scâlei evangelice de fetiție, fiindu sala dela Nr. 1 deja 
ocupată. Programa se pâte vedâ între anunțurile de pe 
pagina a patra.

-0—
Astă sâră se va juca la teatrală germană pentru 

a doua oră tDie Ajricareise,« operetă fantastică în trei 
părți.

-------o-------

CORESPONDENȚA NOSTRĂ DIN COMITATE. 
Făgărașă, în 18 Decemvre 1884.

Era ună timpă când nu se mai scria mai nimica 
din țâra Oltului, astfelă încâtă, decă alții nu s’ară fi ocu
pată de noi, lumea ar fi credută că suntemu cei mai 
fericiți. Curândă după aceea a începută însă a răsări 
câte o corespondență de ici de colo cu scopă de a ne 
limpezi situațiunea.

AstădI ne sciu toți — cari s’au interesată câtă de 
puțină de sârtea nostră — isprăvile nostre politice și 
preste totă decădința morală și materială a poporului 
lăsată în mâna sorții de aceia, cărora le place la tâte 
ocasiunile a se crede pe sine de couducătorii poporului, 
— o armă, care o întrebuințâză ca cu atâtă mai vârlosă 
să-și pâtă continua gheșeftăriile îndreptate chiar în contra 
acestui poporă.

Acestă poporă, amăgită și speculată de streini și 
după aceea amăgită și înșelată de fii săi, a începută cu 
încetulă a perde credința în esistința unui bine, încâtă 
tără celă mai mică interesă privesce situațiunea și se 
lasă cu totului totă în măna sorții. Acâstă stare de lu
cruri a netezită și mai bine terenulă, ca cărturarii noștri, 
profitândă de acestă nepăsare a poporului, să-și câștige 
totă mai multă terenă de speculă și ca resultată ală 
acestei specule putemă să numărămă, cu puține escep- 
țiuni, că din nimica astăzi dispună de averi mari.

Pentru binele poporului însă ce-au făcută? Nimica, 
absolută nimica! In parte mare au contribuită însă la 
ruina lui lucrândă mână în mână cu inimicii lui și cu 
jidănimea, care și-a făcută din țera Oltului aprope o Pa- 
lestină.

Lucru de mirată este, — de care noi însă nu ne 
mai mirămă — că decâte ori vre ună cărturară fiu ală 
acestui comitată și-a ridicată vocea — pentru de a 
ocroti pe poporă — pentru adevără și dreptate, a fostă 
persecutată și denunțată ca mare făcătoră de rele, ast
felă încâtă mai curândă seu mai târȚu a trebuită să-și 
părăsâscă casa și masa din țera lui și să-și caute pânea 
de tâte cjilele în alte părți....

Pâte că nu luamă în mână pena, și astfelă să’ml 
mai revocă în memoriă atâtea suvenirl triste și totodată 
durerâse pentru noi, decă în (jiua de Sf. Niculae, 17 De
cemvre a. c. nu așă fi fostă martoră unei scene și mai 
durerâse, întâmplată în biserica nâstră gr. ort. din Fă
gărașă

Acestă scandală provocată în casa lui Dumnezeu 
încă îșl are originea în planulă nefastă ală unoră domni 
de ai noștri, ca pe viitoră șă’șl acvireze ună omă de ală

loră în oficiulă de protopopă în Făgărașă. Planulă li s’a 
sfelilă de minune pănă aci, căci devenindă postulă de 
protopopă vacantă prin resignarea bătrânului protopopă, 
Petru Popescu, — omulă 'multă dorită și așLeptată s’a 
aflată în persona părintelui Tuliu Dană, parochă archidie- 
cesană ală Metropoliei din Sibiiu.

Poporală gr. ort. din Făgărașă, îndată ce a înțe- 
lesă de dimisionarea bătrânului din oficiulă de protopopă; 
a înaintată o rugare cătră Esceleața Sa Metropofitnlă și 
consistoriulă din Sibiiu, în care a cerată espresă că, decă 
se va prim! demisiunea bătrânului, dorința loră este, ca 
îndată să se pună le cale întregirea tractului prin ale
gere, er nu prin denumire. Rugarea acâsta se vede, că 
s’a trecută cu vederea, căci părintele Dană a venită în 
Făgărașă, cu ună busunară plină de circulare dela Esce- 
lența Sa Metropolitulă, adresate cătră preoțimea și po
porală nostru traciuală, prin care aducendă casulă la 
cunoscință îi provâcă ca pe viitoră să se adreseze în 
afaceri protopopesc! cătră noulă parochă, acuma admi- 
nistratoră protopopescă.

Nu multă după aceea părintele administratoră îi 
mai înmâneză bătrânului protopopă ună ordină mai în
altă, prin care dânsulă, fără de a cere, este ridicată și 
din postulă de preotă din Făgărașă, avendă de a preda 
tâte în sema noului administratoră. Urmarea a fostă 
că, pelângă totă remonstrațiunea bătrânului protopopă și 
a poporului întregă la Escelența Sa MelropoliLulă și con- 
sistorulă archidiecesană, noulă administratoră și-a încer
cată noroculă încă cu două săptămâni înainte, ca se se 
introducă în parochiă. Cu aceea ocasiune fiindă poporă 
tare puțină în biserică, mai numai aderinții dânsului, 
nu s’a întâmplată ceva mai demnă de însemnată, 
ei totulă s’a mărginită pe lângă obiecțiunile paro- 
chianului Neculae Toina: că dânșii neavândă nici 
o cunosc'nță despre afacerea acesta și că după le
gile nostre bisericesc! nu se potă substitui preoți fără de 
a se consulta și voința poporului, așa dânsulă nu’lă pâte 
recunâsce ca atare pănă nu se va urma întru tâte con
formă legei. Pentru acestă resonamentă legală, susă nu- 
mitulă parochiană a fostă amenințată cu închisore pe 
5 luni și cu acesta s’a finită totulă în aceea di.

Poporală, autjindă de acesta, a înaintată de nou o 
rugare la Escelența Sa Metropolitulă, ca să’șl revâce or- 
dinuiă acela, prin care părintele administratoră este .de
numită parochă în Făgărașă și totdeodotă a pusă în ve
dere Escelenției Sale Mitropolitului, că dânșii nu’lă voră 
suferi în biserică pănă când nu se va resolva cererea 
loră. Dâr și acâsta râmase fără nici ună resultată, căci 
pănă în presentă nu li s’a dată nici ună răspunsă.

Era dară de prevăzută, că are să se întâmple ună 
scandală mare în biserică, decă părintele administratoră 
va mai insistă pelângă parochiă. Scandalulă s’a și în
tâmplată în diua de Sf. Niculae, provocată fiindă prin 
purcederea cea fără de tactă a părintelui administratoră, 
care basată pre sprijinulă satelițiloră sâi a purcesă toc
mai ca și când dânsulă ar fi păstoruiă unei turme ne- 
cuvântatâre.

Finindu-se serviciulă divină, prim-curatorulă a 
începută să vorbâscă poporului cam cu blândețe 
în causa acestei întregiri neașteptate a parochiei; 
părintele administratoră a eșită însă ca ună atletă 
în mijloculă bisericei și, dândă cu piciorulă în pământă, 
a oprită pe vorbitoră, amenințându-lă cu felă de felă de 
cuvinte. Atunci întregă poporală ca dintr’o gură a în
cepută să’i strige: „Afară! Nouă nu ne trebuescl!» etc. 
etc- Scandalulă a ajunsă la culme, când părintele admi
nistratoră a amenințată, că va întrebuința chiar forța 
armată și Iotă va fi parochă în Făgărașă. Acâstă pro
misiune nerumegată a părintelui administratoră a provo
cată felă de felă de dialoguri, din cari espresiunile ne- 
cuviinciose în casa lui Dumnezeu încă n’au lipsită.

Scandalulă s’a finită prin aceea, că poporală în 
fața părintelui administratoră a încuiată ușa și a pre
dată cheia prim-euratorelui spre păstrare.

Stă, d-le Redactoră, întâmplări tare neestetice, pro
vocate de aceia cari nici decâtă n’au intenționată binele 
poporului lucrândă în susă și în josă, pentru ca sâ a- 
ducă la cârma unui prolopopiată negligeată tocmai o per- 
sonă cu nici ună trecută și cu puțină speranță de ună 
viitoră.

Durerea noslră este însă cu atâtă mai mare, cu 
câtă vedemă, că pe tinerii noștri deplină cualificaț! și cu 
merite pentru biserică și scâlă, îi delătură și astfelă ii 
aduce în desnădăjduire.

Tote însă se reducă la acea împrejurare, că nu le 
place domniloră noștri lumina, căci la lumină se desco
peră faptele dânșiloră cele puțină recomandabile.'

UN0 FĂGĂRĂșanO, 
------ o------

Israeliți români în America,
Se scie că mai mulți Israeliți au plecată din Ro

mânia în America. ^Fraternitatea» primesce în acâstă 
privință următorele sciri din Montreal în Canada. Acolo 
se află ună numără însemnată de tineri israeliți Români 
veniț! din tâte unghiurile țării. Unulă din ei d. I. B. 
Weisler, venită de curândă din Romană, din locă ba- 
cauană, a avută nemerita ideă de a provocă pe corn- 
patrioții săi a înființa o societate. Spiritulă de asociare în 
America fiind forte viu și guvernulă încurăjândă socie
tățile, ea s’a realisată curândă sub denumirea de »So
cietatea israelită-română Stern» și a căpătată înalta apro
bare a guvernului, acordându-i drepturile unei comu
nități, adică dreptulă de a elibera acte de nascere 
și de înmormântare, de a da cununia civilă și reli- 
giâsă, de a judecă pe membrii, și hoLărîriîe tribunalului 
ei să fie valabile pentru guvernă și esecutate de autori
tățile competinte, cum și alte drepturi. Trei-^ecI și duoi de 
tineri evrei din România s’au înscrisă deja în acâstă 



societate și se voră înscrie de sigură și ceilațl. D. I. B. 
Weisler s’a alesă ca președinte ală societății seu mai bine 
Zisă ală comunității nouă-îformate. Primulă plană ală so
cietății e de a realisă iină cimitiră și o sinagogă, pentru 
care speră a căpăta ofrande chiar din România.

---------O---------

Ateutatulă dela Niederwald.
Critice timpuri suntă acestea în care trăimă. 'Ori 

încătrău te întorci nu dai de câtă de complotiști, de con
spiratori și urzitori de atentate. Organismulă stateloră eu
ropene sufere de o bâlă grea și veche, se cere o cură 
radicală, pentru că cu mijlâce paliative nu se voră 
pută delăturâ relele morale, sociale și economice nici în- 
tr’ună chipă. Organisațiunea actuală socială are o gră
madă de dușmani, cari caută cu tâte mijlâcele să res- 
torne basele ei. Unii dintre dușmanii aceștia se nu- 
mescă socialiști, sociali-democrați, comuniști, alții nihi- 
liști și alții anarchiști. In fondă toți se unesefl în aceea, 
că organisațiunea actuala socială este rea și nedreptă. 
Toți luptă cu aceiă zelă, fanatismă și perseverență la 
răsturnarea stărei actuale, numai câtă unele nuanțe voră 
să ajungă lascopă pe o cale mai puțină forțată și cu mai puține 
sacrificii în avere și în viață omenescă, pe când alții, 
cum suntă nihiliștii și anarchiștii, nu se spariă de 
nici nnă mijlocă, fie elă câtă de înspăimentătoră, pentru 
că după cum se vede din mărturisirile loră înaintea tri- 
bunaleloră, principiulă loră este să ajungă la scopă prin 
terâre, distrucțiune, feră și prin focă, c’ună cuvântă, să 
distrugă totă ce le stă în cale ca o lavină, care culcă 
totă la pământă, ce întâlnesce în drumulă său.

Societatea nu va pută învinge ușoră pe anarchiști, 
cari numără în șirurile sale adepți ca Reinsdorf, care în 
fața morții declară cu o hotărîre admirabilă ; ♦ De așă avă 
o miă de capele, bucurosă le-aș pune pe butucă, ca să 
mi le taiă, spre a face să triumfeze causa mea. < In 
acești âmeni se vede acea admirabilă abnegațiune, care 
se vedea în primii martiri ai crucii, cari mergeau la morte 
cu celă mai mare entusiasmă. De fanatismă suntă con
duși și adepții anarchismului și ai nihilismului, ca și mar
tirii tuturoră credințeloră religiose. Fanatismulă socială 
si politică este totă așa de destructivă, de periculosă și 
de turbată ca și celă religiosă.

După acâstă mică introducere să trecemă la obiec- 
îulă indicată în fruntea acestui articula. In dilele acestea 
s’a tractată la Lipsea înaintea tribunalului ună procesă 
despre ună atentată, care au voită să-lă esecuteze cu 
dinamită nisce anarchiști germani cu ocasiunea inaugu
rării monumentului din Niederwald, când veniseră la 
acâstă festivitate o grămadă de prinți germani în frunte 
cu împăratulă Germaniei, piarulă ,N. freie Presse« din 
21 Decemvre n. publică despre acestă atentată unu ar- 
ticolă importantă, ce’PQ redroducemă și noi în următorele;

♦ Nu trebue să fie omulă sentimentală I* Napoleonă 
celă dinlâiu să fi disă aceste cuvinte, când a pusă 
să otrăvâscă pe bolnavii și pe răniții armatei sale din 
Egipetă, pe cari nu-i putea transportă așa de iute, ca să 
nu cadă în mânile dușmanului barbară. Măsura pâte 
era umană, căci Mamelueii nu cruțau nici p’uuu priso- 
nieră, și totuși toți istoriografii bonapartișll și-au pusă 
tâte silințele, casă scape pe eroulă loră de acusațiune, 
declarândă că este o calumniă răutăciosă a adversari- 
loru săi politici. Lumea nu le crede și ține morțișă pe 
lângă tradițiune și pelângă părerea aceea, că primulă 
consulă a escusată atunci într’adevără, în brutalitatea sa, 
omorulă atâtoră patrioțl prin frasa rece și nemilâsă, 
care adeseori o avea în gură: ♦ Nu trebue să fie omulă 
sentimentală !<

,In Zilele acestea eră s’a aurită acâstă frasă și în- 
tr’o aplicațiune multă mai brutală, decâtă i-a dată ei Na
poleonă. De astădată n’a eșită din gura unui comandantă, 
a cărui chiămare face, să apară naturală frecare indife
rență cătră viața omenâscă, ci de pe buzele unui simplu 
muncitoră, nu în tabără, ci în sala tribunalului. Celă ce 
a pronunțată aceste cuvinte a fostă acelă Reinsdorf, care 
este autorulă principală ală atentatului dela Niederwald, 
nimicită printr’o norocâsă întâmplare, seu prin căința unui 
complice. Reinsdorf se află ÎDcă cu șâpte conplicl îna
intea tribunalului din Lipsea. Elă se servi de aceste cu
vinte spre a arăta disprețulă celă mare pentru viața o- 
menâscă. Președintele l’a întrebată, dâcă prin esplosiunl 
a vrută să omâre anumite persâne prințiare, și dânsulă 
răspunse liniștită: »ImI era idiferentă pe cine l’ar fi putută 
nimeri — nu trebue să fie omulă sentimentală I*

> Omulă acesta s’a caracterizată [cu aceste cuvinte 
pe sine și causa sa. Elă este unulă dintre acei fanatici 
desperați, unulă dintre acei dușmani înverșunați și cu
prinși de ună deliră epidemică deslructivă în contra or- 
dinei actuale sociale, cari sub numele de anarchiști for- 
mâză aparițiunea cea mai ciudată și mai tristă in viața 
actuală politică. Noi am vădută mai deunăcjlile două 
esemplare de acestă felă în Viena. Reinsdorf se deosi- 
besce de Kammerer și de Stellmacher numai printr’o cul
tură mai înaltă și printr’o desteritate mai mare în espre- 
siune. Vederile sale, posițiunea sa este totă aceea. Elă 

este ca și ei ună luptătoră înfocată în lupta de ester- 
minare în contra societății actuale omenesc!. Elă vo- 
esce să ducă mortea și spaima în șirurile dușmaniloră 
fără a avă ună scopă anumită. Elă, după spusa unui 
complice ală său, a stăruită ca viața bătrânului împărată 
și a prințului de corână să fie cruțată. Elă nu este 
cosmopolită după cum suntă anarchiștii, din contră elă 
intonâ în pertractare patriotismulă său germană, care 
nu i-a concesă, ca să lase opera eliberării în mânile lu- 
crătoriloră francezi. Nu i se pâte denega ârecare admi- 
rațiune resoluțiunei, cu care merge în fuța morții, și le
alității rece, care o desvoltă în fața judecătoriloră. Ună 
omă, care în fața morții Z'ce: »De așă avâ o miă de 
capete, bucurosă le-așă pune pe butucă, numai să potă 
face, ca se triumfeze causa mea,* ună astfelu de omă 
nu este de desprețuită chiară și atunci, când sco
purile lui suntă detestabile și nebune. Poliiiculă cu tâte 
astea nu pâte ave nici o milă cu anarchiștii, pentru că 
ei formeză ună pericolă îngroziloră și societalea trebue 
să se apere în contra loră. Celă multă psihologicesce îlă 
va interesă că acești fanatici, de cari astădl nu suntă 
mulți, se folosescă de mijloce atâtă de greșite spre a’șl 
ajunge scopulă.

♦ Anarchiștii, deși răsară mai cu semă din socialiști, 
n’au nimicii comună cu aceștia. O modificațiune a re- 
lațiuniloră actuale sociale voescă și democrații sociali, dâr 
eiovoescă, după cum a disă Reinsdorf, prin lupta electorală. 
Ce progrese au făcută socialii-democrații în Germania, au 
arătată alegerile ultime parlamentare. Pănă când socia
liștii se luptă pe terenulă legală, nu li se pâte arunca în 
față acelea ocări ca anarchiștiloră. Anarchiștii n’au nici 
ună programă politică, căci turbarea ârbă în contra vieții 
și a proprietății nu se pâte numi programă. Ei suntă 
chiar dușmanii cei mai răi ai democrației sociale, căci 
asupra acestora cade de multe-orl câte o umbră nâgră 
dela faptele cele urîte ale anarchiștiloră, în contra căreia 
nu se potă apăra din destulă. Socialistulă are o icână 
bine determinată despre stată și despre societate. Elă 
scie ce vrea. Anarchistulă nu se interesâză de ceea ce 
va fi, numai să potă resturna fundamentele pe cari se 
basâză ordinea actuală a societății.

♦ Democrația socială se luptă cu clară consciință în 
contra domnirei capitalului; anarchiștii turbăză ca ani
malele sălbatice, fără de minte, și suntă cu totulă inca
pabili de-a recunâsce, că prin faptele loră sângerâse și 
prin atentatele loră dobândescă numai contrariulă dela 
ce voiescă. Intențiunea loră e de a lăți spaimă. Cine 
se spariă însă mai mulă de semnele de viață, ce le dau 
frații dinamitiștl? Statulă pe care voiescă să-lă distrugă, 
principii, pe cari îi amenințăNici decum. Statulă este 
adi încă o putere așa de mare, încâtă nu’i mai pasă 
multă (?) de câțiva fanatici, cari caută a’lă împiedecă în 
mersulă său liniștită. Principii însă suntă apărați cu 
mai mari precauțiuni ca vreodată de atentate. Ei n’au 
causă a-șl teme viața! Cu atâtă mai multă însă trebue 
să și-o temă burgesulă și lucrătorulă, care nu mai e 
sigură, la nici-o festivitate, la nici-o adunare de poporă, 
de mâna scelerată a vr’unui fanatică, care e gata a duce 
morte și stricăciune în șirurile poporului. Anarchiștii 
ducă prin urmare spaima nu atâtă în castelurile princi- 
piloră, câtă mai multă în casele burgesiloră, cari apoi 
aprobă tote măsurile siguranței publice.

♦ Nu vei pute însă nici decum convinge pe anar
chiști de nebunia loră și nu voră să scie nimică de 
aceea, că societatea actuală are și ea ună dreptă de a 
esistâ. Ei nu voră să scie de nici ună dreptă și chiar 
și de drepturile omului vorbescă arareori. Pentru ei 
lupta ce-o pârtă în contra statului și a societății este 
lupta pentru putere. După ce din norocire suntă așa de 
puțini la numără, este acâsta nebunia loră cea mai mare. 
♦ Dâcă amă avâ la disposițiă câteva corpuri de armată, 
cjise Reinsdorf în cursulă procesului, ♦n’așă trebui să dau 
răspunsă nici unui tribunală." Dâră în cursulă veacu- 
riloră următâre nu va mai fi nici o armată de anarchiști, 
căci înainie de ce s’ar adună o asemenea armată Europa 
ar peri în barbariă. Până atunci statulă se apără contra 
anarchiștiloră după aceleași principii, ce Ie proclamă ei. 
Elă are puterea și se folosesce de ea condamnându-i la 
mârte. Din partea puterei statului le răsună ecoulă pro
priei loră devise: ♦ Omulă nu trebue să fie sentimentală !«

(Serv. part, ală ♦Gaz. tranz.»)

Reinsdorf s’a condamnată la mdrte, eventuală la 
15 ani închisâre; Bachmânn la 10 ani închisâre; 
Rupsch și Kfihler la m6rfe, eventuală la 12 ani 
închisâre; Holzhauer la 10 ani închisâre. Cei
lalți au fostă achitați.

------ o------
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Lupulă, au eșită de sub Lipară și anume: Docu
mente descoperite de d-lă C. Esarcu în archivele din 
Italia; documente din archivele Veneției publicate de Aca
demia română; estrase din raporturile ambasadoriloră 
venețianl cătră senată, asupra afaceriloră Moldovei și ale 
Munteniei în limba ilaliană; »La Giornata di Giorgio 
Basla* contra Michele Vaivoda di Valachia di an 
1600 con 1 successi del modesto anno, doppo la batta- 
glia in Transilvania descrilta de Achille Tarducci și ună 
Indice despre cuprinsulă cărții. Se află în BucurescI sta- 
bilimentulă grafică: Socecă et Teclu, (96, strada Berzi 96).

Zur Geschichtsforschung uber die Romănen este 
titlulă unoră studii islorice-critice și etnologice de V. 
Maniu, secretarulă secțiunii istorice a Academiei de sci- 
ințe din BucurescI, tradusă în limba germană de P. 
Broșteanu. Reșița, tipografia Simionă Pocreană, 1884. 
Originalulă Hunfalvy, copia Rethi et consortes potă învăța 
din aceste studii multe lucruri, despre care sâu n’au nici 
ideă, sâu șovinismulă îi face să se degradeze pănă a nega 
cu încăpăținare adevărurile .istorice. Le recomandămă 
și acâstă carte, precumă le-amă recomandată și »Teoria 
lui Roessler« de Xenopolu. Pentru noi Românii suntă 
adevărate tesaure, care n’ară trebui să lipsâscă din biblio
teca nici unuia.

Țara nouă, revistă științifică, politică, economică, 
și literară, apare de două ori pe lună, redactoră Ioană 
Nenițescu. Sumarulă Nr. 20: Ioană Brătianu și situa- 
țiunea actuala, de ună Română din generația nouă. — 
Studii asupra istoriei Româniloră (Revoluțiunea lui Horia 
în Transilvania și Ungaria 1784—85 scrisă pe basa do- 
cumenteloră oficiale de Nic. Densușiană) de I. N. P. Tră
suri din viața și moravmile Eschimoșiloră din Groenlanda 
(sfârșită) de Const. C: Popovicl. Abcnamentulă: pe ună 
ană 10 lei; pe șease luni 5 lei; pe trei luni 3 lei. Unu 
numără 50 bani.

------ o------

DIVERSE.
Biblia. — Biblia, fiindă cartea care a fostă tipărită 

cea d’ântâiu, este fârte adesea și cartea care eonține 
mai multe greșeli. In Englitera se allă o Bibliă publicată 
in 1717, care din causa greșaleloră sâle de țipară s’a 
vândută fârte scumpă. In Germania, soția unui tipografă, 
voindă să’șl răsbune pe soțulă ei, profită de tipărirea 
unei noue edițiunl a Bibliei pentru a schimba înțelesulă 
sentinței de supunere conjugală, pronunțată în contra 
Evei în versetulă 16 de la capitolulă III ală Genesei. 
Ea scâse cele d’ântâiu două litere din cuvântulă herr 
(domnă) și substitui silaba na, ast felă că în locă de: 
♦ Soțulă tău va fi domnulă tău,« preceptulă lui Dumne
zeu se schimbă ast-felă: »Soțulă tău va fi nebunulă tău.» 

0 mângăere. — O femee, ală cărei bărbată murise 
de curândă, fu visitată de câte-va pretine, care veniseră 
să o consoleze. Văduva cu lacrimile în ochi de durere 
Zise: »O mângăere totuși mi-a rămasă; acum sciu — 
unde petrece bărbatulă meu nopțile.»,

Ună răutăciosă. — Ună tânără vorbesce cu ună 
bătrână. »Eu în fiecare săptămână mă radă odată», Zlse 
tânărulă. »E de prisosă, replică bătrânulă, ți-ar fi de 
ajunsă și o gumă de ștersă.»

0 amazonă turcă. — pilele trecute tînăra și fer- 
mecătârea turcă Adela Hanum împreună cu omulă care 
o întovărășa fu primită de sultană în audiență privată. 
Acâsta ținu aprope o oră în care Abdul Hamid arătă ti
nerei o deosebită considerațiă și curteniă. Adela Ha
num, care e din țara Curdiloră, în 1877 rădicase 
cu cheltuelile ei ună corpă de voluntari printre compa- 
trioții ei și îlă conduse în luptă contra Rușiloră, co- 
mandându’lă în persână și făcândă minuni de vitejie. 
Acestă corpă aduse servicii reale și după resbelă, tînăra 
resboinică primi de la sultană două decorații. Amazona 
care, de câțl-va ani e văduvă, s’a hotărîtă să se ducă 
la Mecca și să mâră acolo în contemplare și în rugăciuni 
lângă mormântulă profetului. Ea a venită în Constanti- 
nopole să capete mai întâiu de la marele Califă învoiala 
ca să fie înmormântată în sfânta cetate a musulmaniloră.

Editoru: Iacobă Mureșiann.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiaiiu

l®esta, 23 Decemvre. — Părechea prin
ciară de cordnă a sosită erl sâră. La gară a 
fostă salutată prințulă de corână de Jokai. Adi 
înainte de amâ^i s’au făcută primirile.

Vicaia, 23 Decemvre. — Lucas Jauner 
să fi păgubită institutulă ,,Giro Cassenverein/1 
defraudându’i depositulă de 45,000 fi.

JLipsea, 23 Decemvre. — Procesulă anar
chiștiloră, inculpați de atentatulă dela Nieder
wald, s’a terminată. S’a dată următdrea sentință:



Cursulâ la bursa de Viena
din 22 Decemvre st n, 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 124.10 
Rentă de aură 4°/0 ... 96.
Rentă de hârtiă 5% . . 90.75 
Imprumutulu căiloră ferate

ungare........................ 145.20
Amortisarea datoriei căi-

lortt ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.60 

Amortisarea datoriei căi-
foră ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 120.— 

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 105.75 

Bonuri rurale ungare . . 100.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.............................100. —
Bonuri cu cl. de sortare 99.25 
Bonuri rurale transilvane 100.75

Bonuri croato-slavone . . 100. — 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung.............................98.25
Imprumutulă cu premiu 

ung...................................116.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.80 
Renta de hărtiă austriacă 81.90 
Renta de arg. austr. . . 83.10
Renta de aurii austr. . . 104.50 
Losurile din 1860 . . . 134 75
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 856 —
Act. băncel de credită ung. 304.75
Act. băncel de credită austr. 293.10 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.79
Napoleon-d’orI.................. 9.751/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.20 
Londra 10 Livres sterlinge 123.30

SSursa de Rucuresci.
Cota oficială dela 8 Decemvre st. v. 1884.

Cump. vend.
Renta română (5%). ... — —
Renta rom. amort. (5%) . . — —

» convert. (6%) . . — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — —
Credit fonc. rural (7%) . . — —

* >i n (5°/o) • • — —
» » urban (7%) • • — —
» • » (6°/0) • • —
> . > (5°/0) . •. 83%

Banca națională a României 1250 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 315 —

« » » Națională . . — —
Aură.................................... 12.50% —
Bancnote austriace contra aură — —

Cursulu pieței Brașovu
din 23 Decemvre st. d. '1884.

Bancnote românesc! . . . .’Cump. 8 66 Vând. 8.68
Argint românesc................. . » 8 60 « 8.64
Napoleon-d’orI..................... . » 9.74 » 9.75
Lire turcescl......................... . » 10.98 > 11.—
Imperiali............................. . « 9.98 > 10.—
Galbeni..................... . » 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. »Albina < . » 100— > 101.50
Ruble RusescI..................... . « 125— , 126—
Discontulă > . . . 7—10 % Pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potft cumpăra în tutunge- 
ria Iui Gross (în casa prefecturei.)

8423—1884 szâmhoz.

Ărveresî hirdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvsz61< mint, tkvi hatosâg kozhirr&eszi, hogy Vladu 

Munteabtt Zernesti Jakos v6greh.ajtat6n.ak Vladft Vulcanu 6s târsai Zer- 
nesti lakosok vegrehajtâst szenvedd elleni 120 frt.—kr. tdkekdvetelds 6s 
jărlilkai irânti vdgrehajtâsi iigyeben a brassdi kir. Wrvsz6k teriiletdn 16v6 
a Zernesti hatâron fekvo a Zernesti 551 szâmu tjkben A + alatt 1086, 
3703, 3861, 3862 4208, 4218, 4220, 5266, 6575,- 6908/1, 7060, 7471, 
7472, 7558, 7593, 7818, 7894, 7975, 9056, 9057, 9448, 10414, 10698, 
10798/3, 12605, 12888, 12931 helyr. szâmu ingatlanra az ârverdst 754 frt. 
—krban ezennel megâllapitott kikiâltâsi tirban elrendelte, 6s hogy a 
fennebb megjelolt ingatlan az 1884 6vi December h6 31-ik napjân d6- 
lelott 9 orakor Zernest kOzsdg irodâjâban megtartando nyilvânos ârverâsen 
a megăllapitott kikiăltâsi âron al61 is eladatni fognak.

Ârverezni szânddkozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10% ât 
vagy is 75 frt. 40 kr. keszp^nzben, vagy az 1881 LX. t. cz. 42 §âban 
jelzett ârfolyammal szamitott ds az 1881 6vi November 1-ârt 3333 sz. a. 
kelt igazsâgiigyministeri rendelet 8 §âban, kijelolt ovad6k-k6pes drtdk- 
papirban a kikiildott kezdhez letenni, avagy az 1881 LX. t. cz. 170 §-a 
6rtelm6ben a bânatp6nznek a birosâgnâl eloleges elhelyez6s6rol kiAllitott 
szabâlyszerii elismervdnyt âtszolgâltatni.

Kelt Brasson 1884 6vi October ho 18-ân.
A brassoi kir. tszek mint telekkvi liatosâg.

In Sala scolei de fetițe evanghelice

Vineri

al ti virtuosului de 
Stein din Viena,

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Loculft

în 26 (14) Decemvre 1884

violină Gcrluard Itrassin 
eu următorea

PROGRAMĂ:
«Sonata* pentru piană și violină (Kreutzer) 
«Ciacona* pentru vioră solo de Seb. Bacii. 
a) 
b) 
a) 
bl

«Fantasie

de Sclinmann. 
de Rubinstein.

pentru violină

și a pianistei Clara

de Beethoven.

«Noveleta*)
»Etuda< / Penlru P,anfl
,Am Waldessaum*
«Marșă militară*
«La Ronde des Lutins» (joculă șișteloră) 

Rapsodiă ungurâscă< pentru piană de Liszt.
Caprice< pentru violină de Vieiixtemps.

I. 1 fi. 50 or., loc. II. 1 fl. Stală 50 or. — Bilete se potă 
căpăta la librăria Zeidner și săra la casă.

Incepin.tnJ.iA la S 6re sera.

de 
de 
de

Brassin. 
Brassin. 
Bazzini.

1—3

Mersulu trenuriloru
pe linia Predealtt-Rndapesta și pe linia Teinșft-AraO-Biidapcsta a câlei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predealft-Rudapesta Riadapesta—Bredealu

Trenu Trenu Trenu Trenu Treniî Trend Trenu Trenu
accelerat de omnibtis de de omnibus accelerat omnibus

porsone pcrsone persâne
1

BucurescI 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timisă 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36

Brașovu 2.06 — — 10.50 P. Ladâny

Oradea mare )
2.01 2.04 1,59 10.09

2.16 6.30 5.45 4.11 5.13 3.20
Feldiora 2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Vâsărhely 4.40 9.59 —
Ilomorodă 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sigili ș6ra 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blaștu 7.02 1.29 _ 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiusft 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudă 7.55 2.48 4.44 Chisin 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susă — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apaliida 9.50 6.29 —
Cuccrdea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15

12.04
8.14
9.49

8.29
Ghirisu 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

Clușin 10.08 559 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiusfi 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Aghirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia- — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișâra 4.50 4.17 12.15
Răv 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezo-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsârhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
Oradia-mare 1 1.49

1.54
11.04
11.14

4.06 Feldiora 8.41
9.20

9.20
10.15

2.44
3.157.30 BrașovuP. Ladâny 3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25

Szolnok 510 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
4.28Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32

Viena 2.00 6.20 2.00! BucurescI — — 10.25

Nota: Or ele de ri6pte su

1

ntă cele dintre liniile gr6se‘

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Tei Arad ii- S5 u dapes ta Budapesta-Aradik-Teiușii.

Trenu de Treniî Trenu Trenu de Treniî
persdne omnibus omnibus persdne omnibus

Teiușii 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 budapesta 8.00 6.0d
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20 :
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Arudi'i 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
JBudapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.1b
Viena 6.20 — — Teiușii 12.53 7.00

Aradft-Timisdra Simeria (Piski) Pefroșeul

Trenu Treniî de Treniî
omnibus persone omnibufi

Arad ii 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.0b
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 P etroseni9 7.00

Timișdra-Aradik Petroseni—Simeria (Piski)

Trenu de Trentl Treniî
persdne omnibus omnibus

Timiștira 12.25 5.00 PetroșenM 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradâ 3.10 8.00 Simeria 12.37


