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Firulă telegrafică ne anunță afil 
trecerea clin viață a împăratului 
Germaniei.

Fridericu, Ludovicu Wilhelm 
1, Rege ală Prusiei și Imperatfi 
a lu Germaniei a fostă născută la 
22 Martie 1797. Peste câteva fiile 
avea fier să împlinescă etatea de 
nouBfiecI și doi de ani.

Puțini domnitori s’au bucurată 
de o viață atâtu de îndelungată, 
der mai puțini încă au fostă așa 
de norociți în timpulă domnirei 
loră ca împSratulu Wilhelm alu 
Germaniei.

Ce era Prusia la 1861, când 
s'a suită pe tronulă ei regele Wil
helm și ce este ea astăfil! Câte 
evenimente mari nu s’au petrecută 
în acești 27 de ani ai domnirei 
sale, câte succese nu au dobândită 
Prusianii sub conducerea lui, suc
cese strălucite și estraordinare 
la cari elă însuși nu s’a aș
teptată și cari din modesta posi- 
tiune de rege ală micei Prusie l’au 
înălțată pe puterniculă tronă alu 
împărăției Germaniei unite.

încă din cea mai fragedă ju- 
neță a sa împeratulă Wilhelm s’a 
distinsă printr’ună spirită militară 
neîntrecută, care nu l’a părăsită 
până la ceasulă morții. Acestă 
spirită elă a sciută se’lă desvblte 
în poporală seu și sâ’lă pregătesc» 
astfelă pentru luptele mari și de
cisive menite a crea unitatea ger
mană.

Cu tbtă hărnicia și cu totă cul
tura poporului prusiană înse nu 
erau cu putință victoriile gloriose 
dela 1866 și 1870, decă împera
tulă Wilhelm nu ar fi avută no- 
roculă de a fi sfătuită de nisce 
bărbați ca Bismark și Moltke și 
decă nu ar fi avută cea mai mare 
încredere întrînșii și în patriotis
mul ă loră.

Regele Wilhelm a conlucrată 
cu acești mari bărbați ai popo
rului germană fără a lua în semă 
curentulă opiniunei publice, care 
de multe ori nu era favorabilă ac
tivității loră. Din causa acesta re
gele a și devenită forte nepopu
lară pe timpulă când Bismark a 
fostă provocată confiictulă cons
tituțională în ajunulă marelui rfis- 
boiu cu Austria. La 1866 însâ po- 
porulă germană s’a împăcată erăși 
cu domnitorulă seu, care s’a reîn- 
torsă victoriosă din resboiu.

De aici încolo regele Wilhelm 
șl-a croită calea, care avea se-lă 
ducă la ținta doririloră, la înte
meierea împărăției germane.

Tote încercările ce s’au făcută 
înainte și după 1866 de a inti
mida pe regele Wilhelm și alu 
aduce în conflictu cu principele 
Bismark, despre care se fiicea în 
cercurile cele mai influente, că 
precipiteză lucrurile și că pune 
prea multă în risică, au iostă za
darnice. Cu o consecvență și cu 
o energiă rară la capetele înco
ronate, regele Wilhelm înse se 
făcea luntre și punte pentru con- 
siliarii sei, de cari nu s’a despăr
țită pănă la morte.

Și pe lângă calitățile eminente 
cetățenesc! si militare ale po

porului germană și pe lângă no- 
roculă armeloră, aici în acestă ne
mărginită încredere în consiliarii 
sei probați, este a se căuta cheia 
succeseloră strălucite reportate una 
după alta de regele Wilhelm pănă 
când apoi, la propunerea regelui 
Bavariei și cu consemțementulu 
tuturoră principiloră germani, a 
fostă proclamată ca imperată ală 
imperiului germană la 3 Febru
arie 1871, pe când încă oștirile 
reunite germane se aflau înaintea 
Parisului.

Ceea ce însemnă afli Germa
nia în concertulu stateloră euro
pene nu mai este de lipsă se spu- 
nemă. Ajunge numai a constata, 
că mai curendă, decâtu s’ar fi pu
tută aștepta, unitatea de afii a 
Germaniei a devenită ună faptă 
împlinită. Der acesta unitate încă 
nu este pe deplin asigurată. Germa
nia are încă o posițiune forte grea, 
căci, pecăndsenisuesce a’șiîndeplini 
opera consolidării interiore, trebue 
se stea gata. încinsă cu-o teribilă 
armatură, spre a se apăra în con
tra mareloră state rivale dela a- 
pusu și dela răsărită.

Grelele timpuri, ce trebue să 
le străbată afli tote popdrele eu
ropene împreună cu Germania, 
care prin resboiele și înarmările 
ei continue a pricinuită mai multă 
ca orl-care altă stată acestă si- 
tuațiune dificilă, grelele timpuri 
facă ca întristarea pentru pier
derea împăratului Wilhelm să fiă 
și mai durerosă semțită de Ger
mani, mai alesă că acum și (filele 
moștenitorului tronului pară a fi 
numărate, din causa suferinței sale, 
pentru care nu se află leacă.

Dela San-Remo sosesce scirea, 
că prințulă de corbnă germană 
va pleca cu întrega familiă la 
Berlină. Se vorbea mai ânteiu 
de strămutarea sa la Wiesbaden, 
unde este o climă mai dulce, der 
în urma morții împăratului Wil
helm principele e silită de a mer
ge deadreptulă în capitală. După 
regulele succesiunei corona regală 
a Prusiei și corona Germaniei 
trece asupra prințului moștenitoră, 
fără considerare la starea sănă
tății sale.

Cea mai grea încercare pentru 
casa Hohenzollern ar fi însă, decă 
provedința ar curma și vieța prin
cipelui moștenitoră, care se află 
într’o stare fisică atâtă de critică. 
Este, ce-i dreptu, și pentru casulă 
acesta ună urmașă, care să ia 
sceptrulu în mână. Der fiulă prin
țului de coronă, prințulă Wilhelm 
e încă tînără și capacitatea sa va 
ave să se probeze încă de aici 
încolo. Germania are însă lipsa 
tocmai acum de vechia conducere 
probată, căci niciodată n’a fostă 
mai nesigură și mai amenințătore 
desvoltarea politică europenă ca 
în momentele de față.

In aceste împrejurări tote pri
virile se îndreptă asupra principe
lui Bismarck, în care își înteme- 
ieză Germanii tăte speranțele, ca 
într’unu regentă de faptă ală ma
relui imperiu.

Uneltiri contra lui Mocsary.
Foia națională serbescă „Zas- 

tava“ dela 4 Martie, aducendă 
scirea, ăă Românii din cerculă 
electorală ală Caransebeșului ară 
ave de gându să candideze pen
tru o eventuală nouă alegere de 
deputată pe d-lă Ludovică Mo
csary, fiice între altele:

„Deși în dieta nngureseă nu se află 
deputata din partea naționalitățiloră, decă 
Mocsary se va afla acolo, atunci putemă 
fi liniștiți, căci elfi represintă aprope câ
teva naționalități. “

La acestea observă „Kolozsvâr11 
dela 7 Martie:

Așaderă Mocsary este egalii cu 
câțiva ultraiștl, cu câțiva agitatori de ai 
naționalităților!!, cari graviteză în afară. 
Astfelă trebue să se înțelegă cuvintele 
„Zastaveiu și nu altmintrelea, căci mul- 
țămită lui Dumnedeu, forte mulțl băr
bați inteligențl de ai naționalitățiloră nu 
graviteză în afară, celă puținii poporală 
în genere nu graviteză, și decă se în
tâmplă, ca icl-colo o parte a poporului 
să fiă dusă în rătăcire, acesta este o ur
mare a planuriloră viclene și fățarnice 
ale agitatorilor^.

Respectivii agitatori nu cuteză se 
pășescă directă în contra patriei; ci se 
silescă pe căi laterale să-i vorbescă po
porului pe gustă și pe cei nepricepuțl 
să’i ducă în regiunile străine, și acesta 
este causa, că atâta de rară pote să des
copere justiția lucrările loră.

Ce se ține de Mocsary, e în adeveru 
de compătimită ceea ce facU cu numele 
lui cei mai răi dușmani ai Magluarimei. 
Decă n’ar fi murită Hurban, adl-mâne 
amă ave alianța Doda-Tomity-Hurban- 
Mocsary; celă puțină despre omenii a- 
ceștia aici totdeuna așa se vorbesce, ca 
și cum s’ară ține cu totulă unulă de 
altulă.

Dor ar fi sosită timpulă, ca să se 
înduplece bunulă spirită ală acestui po
litică, care s’a obicinuită a aduce pe 
bărbații maghiari în grele posițiunl, ca 
să se pună capătă uneltiriloră ce le co
mită ultraiștii cu numele lui; căci decă 
nu se va pune în curendă capătă aces
tora uneltiri, numele lui va rămâne pen
tru totdeuna nume aprindătoră de ură 
înaintea Maghiarimei din Ungaria de 
suda și înaintea naționalitățiloră pa
triotice.

Astfelă mieltesce pătura ji- 
dano-maghiară contra lui Mocsary. 
care a luată în apărare naționa
litățile nedreptățite.Asia în Ungaria.

Piarultt unguresc „Berețf aduce 
cele mai triste dovefii despre gra- 
dulă de civilisațiune și de cultură 
din acele părți ale Ungariei. Etă 
cum ne înfățișeză nnmitulu fii ară 
vieța și obiceiurile locuitorilor^ 
din comuna Beregszasz, care este 
încă centrală comitatului Bereg și 
prin urmare presupune ună gradă 
de cultură superioru față cu cele- 
l’alte comune ale comitatului, mai 
vertosă fiindcă comuna Beregszasz 
mai portă și numele de orășelă:

In orășelulă acesta, serie „Beregu, 
cu apropiarea primăverei intrase în usă 
obiceiulă, ca măcelarii să pârlescă porcii 
uciși în mijloculă stradeloră chiar .și pe 
cele mai mari vânturi. Hingherii (gâdii) 

umblă beți din casă în casă, amenin- 
țându pe proprietari, că decă nu le voră 
da bani ca să’șl cumpere vină o să le 
omore cânii dela casă. Decă însă pro- 
prietarală are energia de a huidui dela 
casă pe acești obraznici jăfuitorl fără 
a-le satisface pofta, peste câteva dile se 
pomenesce cu ei la casă, întră eu pu
terea în curtea proprietarului, fără scirea 
si învoirea acestuia, îi vatămă astfelă 
dreptulă domiciliară, prindă cânii află
tori în curte și’i omoră la momentă, de 
multe ori nici nu caută decă se află în 
juruită loră vre-ună copilă seu vre-imă 
omă mare, care să'i vedă săverșindă 
aceste grețose omoruri. Ba în timpulă 
mai nou rolulă acesta de omorîtorl au 
începută a-lă lua polițiștii oră.șenescl: ei 
descarcă puscile spre curțile omeniloră, 
împușcă cânii pe strade în timpii când 
acestea suntă mai pline de trecători.

In piața acestui orașă însă se re
petă din di în di astfelă de brutalități, față 
de cari s’ară rușina chiar și acei cani
bali, despre cari nicidecum nu se pote 
dice, că ară fi slabi de inimă. Așa de 
esemplu Lunea trecută hingherii și-au 
aședată cunoscuta loră căruță în mij
loculă pieței, au pornită apoi la vână- 
tore de câni prin diferitele strade ale 
orașului, pe cânii prinși cu ghilțurile 
loră îi terau de-alungulă celoră mai de
părtate strade ale orașului pănă la că
ruța din piață. Ajungându aci, ei nu’i 
aruncau în căruță spre a-i duce mai de
parte, ci în mijloculă orașului, în fața 
număro.șiloră trecători de pe strade, în
cepură omorîrea câniloră. Câte 8—10 
minute durau schilăiturile înfricoșate ale 
unui câne în decursulă esecutărei.

Câtă pentru celelalte amenunte 
ce le dă numita foia nngureseă, 
ne mărginimă a spune, că acestea 
nu se potu reproduce fără a vă
tăma sentimentulu de umanitate 
ală cetitoriloră. Ajunge se amin- 
timă, că mai multe femei s’au în- 
bolnăvită vefiendă aceste barbarii, 
alții se ascunseră prin prăvălii 
numai se nu vedă.

In contra § 86 ală legii, pri
vitorii la oprirea unoră acte de 
asemenea monstruositate, autori
tățile competente n’au ștersă încă 
din usu aceste obiceiuri, ba chiar 
unulă dintre funcționarii orașului 
asistă pănă la sferșitulu scanda
lului.

Se mai descriu din acestă o- 
rășelă și alte obiceiuri, care nu 
dovedescă nicidecum cultură și 
civilisațiune, der ne mărginimă a 
lăsa pe „Egyetertes" se constate, 
că astfelă de lucruri se potă numi 
ori și cum, ntouai europene nu.

SCIRILE DILEl.
liecrutarea în oraștiliî și comitatulH 

Brașovii se face în dilele de 12—14 
Aprilie .și anume la 12 clasa I., la 13 
classa II ,și la 14 Aprilie classa III de 
etate.

** #
La o întrebare a unui deputată cu 

plivire la regitlarea Portilorîi de feri, mi- 
nistru-președinte austriac contele Taaffe 
a răspunsă că lucrările de regulare s’au 
încredințată Ungariei, er Austria ’șl-a 
reservată revisuirea technică a elaborau- 
tului. Planurile au fostă deja trimise 
de guvemulă nngureseă la Viena și gă- 
sindu-se bune au fostă retrimise la Pesta
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așa că e de așteptată acum, ca să îii- 
cepă îu curăndă lucrările.

După multe greutăți și pedecl puse 
iu cale de guvernulil ungurescă, s'a con
stituita îu fine îu Sibiiu reuniunea eco
nomică română din comitatula Sibiului 
pentru înființarea căreia se lucreză de 
atâția ani. La începută se plănuise în
ființarea unei reuniuni economice române 
care să cuprindă pe toți economii ro
mâni din patriă și astfelă să lucreze pen
tru promovarea intereselora economiei 
române întregi, der guvernulă unguresea 
a refusatil a recunosce o asemenea reu
niune . ca „fiindă contrară intereselora 
statului11 — pentru că promoveză inte
resele și bunăstarea Româniloră. In urma 
acesta, inițiatorii au trebuita să se măr- 
ginescă a înființa numai o reuniune a 
comitatului Sibiiu, care numără deja 
mulțl membri.

Ii dorinul succese strălucite reuniu- 
nei, ca să potă aduce după sine înteme- 
iarea ăstorfelil de reuniuni în tote păr
țile locuite de Români.

Cetimă în foile din Pesta, că în 1 
Aprilie a. e. va apăre în B-Pesta o foiă 
serbeseă cuotidiană cu numirea „Srbski 
Drevnik,“ ala cărei redactora va fi de- 
putatula dietala Ștefana Popovici. A- 
cestă foiă va sta sub protectoratula fos
tului guvernatorii în Bosnia, Teodora Ni- 
colicl, și va sta în serviciul ii „ideii de 
stafii magiiiarii.u

Gasi-se-vorii Șerbi cari s’o cetescă?
* * *

Falsificarea de bani a începută să 
devină epidemiă între .,domnii11 din Un
garia. Mai cu semă comitatula Szepes 
a căduta victimă acestei curiose bole. 
In timpula mai nou începutulă l’a făcută 
fostulu căpitanii ală orașului Leutschau 
(Loese), care dispăru fără a fi prinsă. 
Urmă după elă inspectorulă de scole Trog- 
mayer, ală căruia casă e deja cunoscută 
cetitoriloril noștri. In timpulu din urmă 
a fostă prinsă cu asemenea falsificări de 
bani ună advocată din Iglo și doi sub
locotenenți din regimentulă 34 de in
fanteria staționată în Leutscliau. Sub
locotenenții respectivi simtă deja ares
tați de cemanda militară a numitului re- 
gimentă și ca pedepsă au fostă degra
dați. Contra advocatului s’a pornită 
cercetare.

A *
Intrebămă pe părintele Carnea Ia- 

cobii, preoții în Vinfuliî de joșii. decă e 
Ungurii ori Română? De e Română, 
cum de portă cil Românii neaoși, cari 
nu sciu unguresce, corespondența sa în 
limba ungurescă, așa că aceștia trebue 
să alerge după tălmaci? Decă e Ungurii, 
cum de e preoții română ?** *

Din Vințulil de joșii se desmiute sci- 
rea, că s’ar fi furată din biserica 
română de 'acolo un praporii de însăm- 
uătate istorică. Lucruhl se cjice că 
ar sta așa: Furttt din biserică este ade
vărată că s’a comisii, der nu diu biserica 
românescă, ci din cea ungurescă romaiio- 
catolică, și nu s’a furată praporii, ci va- 
sulil [cum ar fi la noi potirulă] în care 
se păstreză sf. cuminecătură. Făptuito- 
rulil a fostă prinsă în Aiudil, der la elă 
nu s’au aflată decâtil frânturile vasului. 
Căutându-se obiectulil furată, conducăto- 
rulu de gendarml din Vințulă de josă 
întră și în biserica reformată de acolo, 
pe care de altmintrelea o aflase încuiată; 
în predicatoriulă din acesta biserică dădu 
numitulă gendannil de lada cu dinamită, 
despre care făcurămă amintire cu altă 
ocasiune. In ladă erau ca la 250 de 
umplăturl [patrone, cartușej. De aseme
nea s’au aflată în biserică vre-o 20 de 
butoie de vinii; nu se spune, decă bu- 
toele erau pline ori gole. Făptuitorulă, 
care ascunsese aceste obiecte în biserică, 
este unii orecare Peterfty Lâszlo, care 
și-a și recunoscută faptulă.

* * *
In Podna-nouă muri în dilele trecute 

ună copilă ală locuitorului Moisilă, cu
noscută ca omil forte săracă. Sărmanulă 
tată se duse la preotulă gr. cat. Filipă 
Larionă și-lă ruga să-lă înmormânteze, 
er plata ce i se cuvine să i-o dea mai 
târdiu ori să’i lucreze pentru ea. Preo- 
tulil înse refusâ și sennanulă omă tre
bui să’șl înmormânteze copilulă fără ce
remonia religiosă. Așa istorisesoil foile 
ardelene neromâne.

Intrebămă pe autoritatea bisericescă 
superioră, mai e vrednicii unii asemenea 
preotă să porte darulă preoției, decă în 
adevăru așa s’a purtată?

*
TribunaMil din Pojimii a condam

nată pe contele Leo Logotthetti pentru 
furtfl la 2 ani închisore. „Nobilulă11 
conte se ocupa cu furarea de haine în 
Pojună și în Viena. Condamnatulil a 
apelată, der Curia a întărită sentința 
instanței ânteiu.

** *
Lunea trecută a murită Pani Soms- 

sicb, membru ală camerei magnațiloră 
și fostă președinte ahl camerei deputa- 
țiloru unguri. Somssich a jucată rolă 
politicii însemnată și, deși în oposițiune, 
era cu tote astea stimată și de partida 
guvernamentală.

* * *.
Ală doilea concerta cu abona- 

mentă ahl orchestrei oidșenesci diu loch 
începe Duminecă în 11 Martie n. Pro- 
gramulil e variată și alesă.

Revoltarea unei noue comune.
Foia ungurescă ,.Ugocsa“ co

munică vestea despre revoltarea 
unei nouă comune:

Diua de 24 Februarie era statorită 
pentru alegerea de jude comunală în co
muna Cumniata (Nagy-Komjâti din co- 
mitatuhl Ugocia, în Ungaria. La tim- 
pulă numită se începu actulă alegerei 
în loealulă școlei sub președința fisolgă
birăului Szabo Sândor. Fisolgăbirăulă îm- 
părtășesce alegătoriloră numele celoră 
tre; candidați maghiari. între cari umilă 
cu numele Postâk Lâszlo Mare parte 
din alegătorii aflători în sală aclameză 
pe Postâk, der fiindă că nu toți alegă
torii încăpură în sala școlei, fisolgăbi- 
răulă ordonă să iasă toți afară și acolo 
trimise pe unii bărbații de încredere eu 
numele Sepa. ca să vesteseă mulțimei a- 
legătoriloră numele candidațiloră. Ale
gătorii, pe cari ’i tracta cu băutură ună 
locuitoră din comună cu numele Alexi, 
nu voiră nici pe umilă dintre candidați, 
ci cerură ca Sepa să le fiă jude. Intre 
strigăte furiose năvăliră în odaia unde 
se afla fisolgăbirăulă, luară chipiulă de 
pe capulă haiducului aceluia, îlă trântiră 
de pămentă și apoi îlu călcară în tină. 
După ce isprăviră cu chipiulă se arun
cară atâtu asupra haiducului câtă și a- 
supra vizitiului fisolgăbirăului și i-au bă
tută pe amândoi din causă că aceștia nu 
ll-au permisă alegătoriloră să se apropiă 
de masa la[ care se afla fisolgăbirăulă. In 
fine ajunseră și pănălamasă. Luară dina
intea fisolgăbirăului condeiulă, calimăralu, 
precum și celelalte rechisite de scrisă a- 
flătore pe masă și le sfărâmară în bu
căți ; pe fisolgăbirăulă l’au amenințată 
cu bătaiă. pe candidatulă Postâk l’au 
bătută, cuptorulă (soba) l’au dărîmatil. 
Tote provocările ca să se porte ome- 
nesce au rămasă zadarnice. Poporulu 
chefuită de băutură începu a deveni totă 
mai ameuințătoră.

Alegerea a rămasă din eausa acesta 
neisprăvită. Fisolgăbirăulă o lua la să- 
nătosa prin o ușe laterală și se refugia 
în casele preotului greeo-catolică. Popo
rulu după elă. Casa preotului română 
fu înconjurată de poporalii furioșii, din 
ale căruia guri se audiau strigătele: „Să 
spargemu ușa, să omorîmă pe haiduculă 
și apoi pe fisolgăbirăulă.11 Fisolgăbi- 
reulil are a-șl datori mântuirea sa nu
mai întrevenirei gendarmiloră, cari pe 9 
inși din capulă revoltei i-au escortată, 
grosulă mulțimei însă nu s'a împrăștiată 
nici la provocarea gendarmiloră. Numai 
moderațiunea fisolgăbirăului a împiede
cată vărsarea de sânge între gendarml 
și poporu, care numai cu sosirea nopței 
a începută a se împrăștia.

Comuna din vorbă după cum

se vede este locuită de Români 
și de Maghiari. „Egyetertes11 nu- 
mesce revolta acesta o imitațiune 
a revoltei dela Cuștei și e fruc- 
tulu despotismului și ilegalitățilorft 
celoru dela putere și ale organe- 
loru lorîi, ce nici chiar poporală 
ungurescă nu le mai pote suferi.

Petrecerea poporală din Betlenii.
Domnule Redactorii! Petrecerea po

porală premersă de o mică representa- 
țiune teatrală — amintită în colonele 
„Gazetei11 — s’a aranjată prin comite- 
tiilă bisericescă scolastică din Betlenă 
[municipiulă Solnocă-Dobeea] în sera de
4 Martie n. în localitățile școlei gr. c. 
de acolo. Invățătorulă Simionă Moldo- 
vană cu cuuoscuta-i bunăvoință și lea
litate șl-a oferită tote încăperile locali
tății sale spre acestă scopă nobilă. Sala 
de petrecere era înframsețată cu crăngl 
de bradă. Pe păreți în modă simetricii 
și cu ună gustă minunată figurau por
tretele Maiestățiloră Loră dimpreună cu
5 oglindi mart. Culisele pentru repre- 
sentația teatrală asemenea nu lăsau mult 
de dorită.

Totă ce au poporulu română din 
Betleană mai plăcută era adunată aci 
pentru a uita pe ună momentă de ne- 
casurl și a petrece împreună o oră bună: 
bărbați, feciori plini de vieță și un număr 
măgulitor de tinert măiestri eșiți din sinul 
poporului betlenescă, mstraațl în seola 
din Betlenă. Frumosele nostre măritate 
și fecidre cu fală purtau mândrulă nos
tru costumă strămoșescă. Dintre mări
tate putemă aminti unnătorele: Maria 
Mircea, Nastasia Popă, moșă diplomată, 
matrdna petrecerei; Ludovica Rocneanu 
n. Morariu, Maria Ambrușiu, Susana 
Diugană, Ludovic-^ Stăvariu, Flore Che- 
resteșiu, Flore Căndreanu, Ileana Căn- 
drenu. Docia Nedelea n. Grecu, Irina 
Simonu ș. a. dintre fete: Ludovica Mo- 
rariu, Cristina Popă, Anisca Moldovanu, 
Rafila Beudeană ș. a.

Regina balului a fostă fără îndoială 
grațiosa d-șoră Otilia Pușcariu, fica sim
paticului și zelosului protopopă ală Ciceu- 
Cristunilui, domicilată în Betleană, Gre- 
goriu Pușcariu carele dimpreună cu D-na 
în calitate de presidentil și presidentă a 
petrecerii au asistată la petrecere mai 
pănă la fine. Totulă au fostă bine și 
putea fi și mai bine, decă și voinicii 
noștri urmau cu îmbrăcămintea pe fru
mosele nostre.

Cu atare publică plăcută împodo
bită fiindă sala, deodată la 8 ore sera 
începu representația apărendă pe scenă 
d-lă Ioană Diuganil, învățătoră-cantoră 
în Mălină și Rusulă de susă. în costumă 
de soldată: „Șioldanii Vite ulii“ a fostă

FOILETONUL!) „GAZ. TRANS.“ din istoria națională, cu care dorimă a 
vede acoperită frisa ce încunjură mai 
întrega sală circulară a viitoreloril în
truniri dela Ateneulil nostru ?

In fuudulă acelei săli, o largă portă 
arcuită, de peste doi-spre-dece metri, lasă 
vederile se pătrundă într’unil comparti
mentă semi-sfericu, într’o vastă firidă de 
lemnă de nucă sculptată, unde va sta 
aședată. pentru adunările ordinare, tri
buna conferințelonl. La trebuință însă, 
acelu compartimentă se va pute îndată 
transforma într’o și mai vastă scenă pen
tru concerte seu pentru representațiunl 
dramatice.

In fața acelei scene, der cu propor- 
țiunl mai reduse, însă cu decorațiunl mai 
scumpose, se va înălța logia familiei 
regale.

între aceste două secțiuni princi
pale, și la o înălțime tocmai bine potri
vită pentru vedere, se destinde câte o 
fășiă netedă de părete circulară, avendă 
trei metri și jumătate ca lățime, și aprope 
trei-c)ecl și cinci metri în lungulă fiă- 
cărei părți. Ambele fâșii suntă luminate, 
diua, de cele două-cjecl de ochiuri, care 
străpungă jurii împrejură cupola la basa 
ei; er noptea, ele voru primi și mai 
multă strălucire dela lumina electrică,

ale cărei nenumărate globuri și pere de 
focă voră fi răspândite peste totă edi- 
ficiulă Ateneului, până chiară și deasupra 
căldării tripodului dela culme, nude va 
arde unu sdre electrică, zărită din în- 
treguhl orașă.

Vedeți, domneloril și domniloră, că, 
în dorințele nostre, Ateneulil este, din 
tote privirile, ună mare, ună imensă fo- 
cară de lumini.

Să reintrămă însă, - - celu puținii cu 
gândulă, - în sala cea mare, căreia pre- 
tindemil a i da o strălucire cu totulă co- 
verșitofe, mai alesă prin subiectele re- 
presentate pe frisa ei.

Și care arii pute fi acele subiecte?
Câtă despre mine, îmi închipuescă, 

ca într’ună visă, că vomă vede pe den
sele desvoltându-se totă istoria patriei 
nostre, tractată în scene pitoresce, în vii 
tabele, care se voră lega unele de al
tele, purtândil însă fiă-care colorea spe
cială a timpului său.

Colo, la drepta, plecându dela pi- 
ciorele uneia din ambele nimfe, care ală
turi cu o liră, ședă grațiosu rădimate pe 
bolta prosceniului, colo, pare că și vădă 
ivindu-se mai întâiu, în penumbra poso
morită a străvecliiloră codrurl din lunca 
dunărenă și sub aprigele piscuri ale Car-

pațiloru, acei sălbatici viețuitori ai tim- 
puriloril preistorice, armați cu bolovani 
de stâncă și cu trunchiuri de copaci, pe- 
roșl, sberlițl, vînjosl și abia acoperițl cu 
piei de fiare pădurețe, ei veneză urșii 
din pesceri, cerbii cu late ramuri și zim
brii seu boii cornuțl și dintr'enșii îșl facă 
hrana Ioni. Der, printr’unil contrastă de 
trufașă sălbătăciă, curendă aparii, totă 
prin negurile fabulei, desfrenații și fa- 
menii AgathyrsI, despre cari Erodotil ne 
spune, că erau muiațl numai în aurii și 
trăiau vieță de muieri.

De aci înainte, vomă intra în reali
tatea trecutului nostru, mai bine cunos
cută. Vomă recunosce, minunată însu
flețite de luminele coloritului, cele mai 
vii și mai împuuătore scene din epica 
spirală a sculpturiloră de pe columna 
lui Traianil. Vomă vede cum, în lupte 
crâncene, Dacii îșl aperă cu mândră des
perare, în contra aquileloril daurite ale 
Romaniloră, hidoșii lorii balauri roși, ce 
le servescă de prapuri. Vomă urmări 
apoi cu ocliii mersuhl triumfală ală le- 
giuniloru romane și vomă vede cetele 
lorii călări și pedestre, trecendă fără sta- 
\ ile podulil așternută de ei peste lu- 
ciulă și peste adencăturile volburdse ale 
Dunării.

Frisa diu sala mare a Ateneului românii,
(Fragmentă din conferința ținută de d. A. Odo- 

bescu la Ateneulu română din Bucurescl.)

Ca să dămă numai câteva esemple 
de ceea ce s’ar mai pute face la Ate- 
neulă nostru, — deși credemil că, mai 
curendfl seu mai târdiu, câte, le vomă 
spune acum, ba și altele, totă au se 
se facă, - n’ar fi ore frumosă și bine, ca 
pe frontonulă dela peristilă, să se pună 
baso-relievurt representândă seu scene, 
figuri și atribute alegorice, seu vr’ună 
episodu istorică ?

Nu s’ar cuveni, ca cele cinci mari 
medalione de sub porticulă anterioră să 
ne arate în mosaică. chipurile împunătore 
ale celor patru din cei mai mari și din 
cei mai culțl domnitori ai ambeloră vechi 
principate Moldova și Țera-Românescă? 
Aceștia ar trebui, credemil, se fiă Alec- 
saudru celu Bunii și Negoe Vodă, Va- 
sile Lupii și Mateiu Basarabii; câteșl 
patru aru sta în laturile primului rege 
ală României unite, ale Augustului nos
tru Suveranii.

In fine, — ca să nu lungimă peste 
ori-ce măsuri, n'ar fi o adevărată mi
nune a artei picturale seria de scene
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esecutată corecttl prin d-lă Diugauă, 
ceea ce sa dovedittl prin aplausele pu
blicului presentă. După cât-e-va minute 
apăru pe scenă „jupânulă Hcrșă“ ghe- 
bosă, flendurosti cu marfa lui de Parisă, 
adevărată figură a jidovului de Moldova. 
Singură înfățișarea lui Herșă pe scenă 
a fostă destulă de puternică spre a da 
nascere la o adevărată furtună de rîsete 
și aplause, ce nu mai voiau să înceteze 
în totă decursulă piesei. Putemă elice 
că în decursulă acestei piese d-lă Diu- 
gană a fostă adevărată oglindă a fricei, 
flerosiei, vicleniei și șarlatanii lipitoriloră 
din România. Aci a arătată domnulă 
Diugană adevărată talentă. Daună, de 
10 ori daună, că acestă discipulă ală 
scolei din Betlenă n’are pregătiri mai 
întinse, fiind-că ar merita o sorte mai 
bună ca cea de dascală și jcautoră.

[Va urma].

Literatură.
Preotulu Românu, diară bisericescă, 

scolastică și literară; apare în Gherla 
odată pe lună în mărime de 21—3l? 
cole. Proprietară, Redactorii și Editorii: 
Nieolau F. Negruțtl. — Nr. 3 dela 1 Mar
tie are următorulă sumarii: Micliailă Pa
velă, episcopulu română gr. cat. dela 
Oradea-mare (portretulă, faptele și bio
grafia lui), de V. Gr. Borgovanu. — 
Imnă lui Dumnedeu țpoesiă), de Traian 
H. Popă. — Liturgia S-lui Ionă Chri- 
sostomă (urmare). — Elementele sacri
ficiului eucharistică, de I. Boroșă. — 
Predică pe Dumineca a 2-a a Postului 
mare, de Ioană Papiu. — Predică pe 
Dumineca a 3-a a Postului mare, de 
protopopulă Basiliu Rață. — Din istoria 
despărțirei bisericei orientale de cea a- 
pusană [urmare] — Pro memoria. — 
Din mărturisirile S-lui Augustină, de V. 
Gr. Borgovană. Legătura între bise
rică. scolă și națiune, de D. A. Sturdza. 
— Varietăți.

Sciri polițiencNcI.
ErI nopte a isbutită poliția de aci 

se pună mâna pe hoții, cari de repețite 
ori au furată lână și tortă din magazi- 
nulă postovarului de aci Karl Paul. Ună 
polițistă îmbrăcată ca civilă i-a surprinsă 
tocmai asupra faptului. Hoții suntă două 
servitore ale păgubașului, anume Gyorgy 
Bona și Balint Lina. Ele furau când stă- 
pânulă loră nu era acasă. Lâna și tor- 
tulă furată îlu vindeau la diferiți com
plici. Hoțele cu patru complici au fostă 
date pe mâna judecătoriei penale.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)
Berlinu, 8 Martie, (11 6re

noptea.i — Pentru momentu Ini- 
peratulu se simte multă mai bine. 
Pulsațiunile au scăzută dela 116

In capulu loră, măreța și blânda fi
gură a împăratului Traiană va domina 
cu cre.ștetu-i căruntă întrega oștire, și va 
trage la sine tote privirile. Dreptă la 
mijloculil acestui semi-cercă, consacrată 
anticeloră nostre anale, Traiană va ră
sări la ună punctă culminantă; elă. ca
rele nl-a dată nouă, aci, și nascere 
și nume, și vieță și credință, elă va 
străluci la acelil locu ca și sorele ajunsă 
la amedu.

Sosirea, așeejarea și traiulu paclnică 
și activă ală coloniloră romani în nouăle 
Ioni sălașe din provincia cucerită, voră 
da materii la scene mângăidse, la vechi 
amintiri, ce încă din poporulă nostru nu 
s’au ștersă cu totulil! Der curendil ce- 
nilă se va înora din nou. Voră începe 
să năpădescă hordele despre răsărită: 
mai ânteiu Goții, cei înalțl și trupeși, 
cu chica și cu barba roșcată; apoi Hunii, 
cei mărunți și osoșl, cu fața ieșită și 
spână, cu ochii răzleți; și apoi și alții... 
și alții.... și alții.... totă Barbari peste 
Barbari, dândfl năvală unii peste alții, 
îmbrâncindu-se și încăerându-se unii cu 
alții în năprasnice și ucigașe lupte!

Va trebui ună penelă apocaliptică 
acelui ce va aduna și va răpiși acele 
haite, care de care mai sălbatice, mai 

la 96 pe minută. Cei din juru-i 
cuteză erășî a spera.

Astă seră, in urma unei adeucl 
amorțeli a împăratului, s’a lățită 
în Berlinu soirea falsă, că a mu
ri tu, care se credea în genere 
chiar și de cătră autorități, așa 
că telegrame, ce anunțau nuntea, au 
fostă lăsate se trecă și s’a permisă 
vinderea de edițiunt separate ale foi- 
loră. Mai târcjiu a fostă confiscată 
a doua edițiune a acestoru foi se
parate.

Berlinu, 8 Martie. Parlamentul^ 
germană rămâne întrunită. Desbaterile 
s’au amânată. Teatrele, regesc! suntă 
închise. Ai[i după amecțu a fostă che
mată la paiață pridlcatoridîi superioră 
ală curții Kogel.

San Remo, 9 Martie. Prințulă 
de coronă plecă Sâmbătă cu fa
milia la Berlinu. Dedrece starea 
generală a prințului de corbnă e 
neschimbată, buletinele se voră 
publica de aici încolo totă la 
doue (jile.

Viena, 9 Martie. — In urma sci- 
riloru false despre mortea împă
ratului Wilhelm, mai multe foi de 
aici au scosu edițiuni separate, 
înse au trebuită se le retragă.

Berlină, 9 Martie, 8 bre di- 
mineța. Buletinulu de acți-dimineță 
la 7 bre: După ce aseră se părea 
că au mai reînviat puțină semnele 
de vieță a împăratului Vilhelm, 
în cursulu nopții starea de slăbi
ciune l’a cuprinsă erășî și a a- 
junsă acum ună gradă mare. — 
v. Lauer. Leutchold.

Berlină, 9 Martie, 10 bre 40 
minute. Imperatulu Villielm 
a iiiuritu adi-diinineță Ia 
8 ‘/2 ore. ‘

ULTIME SCIRI.
„RomânuliT* află că încercările 

d-lui Dim. Ghica pentru formarea 
unui cabiuetă au rămasă pănă 
acum fără nici ună resultată. Este 
posibilă că d. Ionă Brătianu va fi 
însărcinată să formeze cabinetulă. 
D. I. C. Brătianu a avută astăcjî 
la 12 bre o lungă întrevedere cu 
M. S. Regele.

„Epoca“ spune, că s’ar fi în
cepută nuoe negociărl, în privința 
formărei cabinetului, cu d. Kogăl- 
niceanu, și că la casă când acestea 
nu voră aduce la nici ună resul
tată, regele se va adresa la d-lă 
generală Lecca.

Totă acestă cjiară afirmă că 
d. D. Sturdza a avută aseră o 
lungă întrevedere cu Maiestatea 
Sa Regele.

lacome, mai fierose, pocite la cliipu, 
pestrițe în vestminte și’n armături, cum
plite și fiorose în tote faptele loră.

In acea babilonică confusiune nu 
s’ar uita însă nebiruita statoruiciă a Ro- 
*mâniloril. Sub viforulu ce trece peste 
capetele loră, ei nu-șl părăsescă noua 
loră patriă. Nimică nu-i sperie. Nimică 
nu-i mai presusă de a loră răbdare. Ni
mică nu-i pdte deslipi, nici goni, nici 
sterpi din înfundăturile muntenescl, unde 
ei s’au tupilată ca într’ună adăpostă vre
melnică. Ei simtă că ală loră e pă- 
mentulă ce li s’a dăruită de Traiană, și 
că ală loru ehl va rămâne de veci cu 
românescă credință în Pronia cerului și 
îu virtutea sângelui loră latină; ei îșl 
dică pe totă diua: „Apa curge, pietrele 
rămână!.... Să-i lăsămă să se strecore. 
Ei din locă pe noi nu ne voră clinti!“ 
In mijloculă furtuneloră omenescl, ei îșl 
păstreză și chipulă originară ală semin
ției loră, și traiulă, și portulă, și cre
dințele străbune.

Și bine facă, căci din ce în ce cerulă 
patriei începe a se însenina. Pământenii 
prindă la vieță, ei nu se mai ascundă, 
iesu la lumină, se însoțescă cu vecini 
mai omenoșl de decindea și, împreună, 
puterea mereu, mereu le cresce.

„BISTRIȚ ANA“
institutil de credită și economii in Bistrița. 

InciiiioHciințure.

Prin acesta ne luăm fi voiă a aduce 
la cunoșt ința Onoratului publică, că 
după ce statutele societății nostre ,,Bis- 
trițana,u institutil de credită și economii 
cu reședința în Bistrița, s’au aprobată er 
firma ei s’a indusă în registrulă de firme 
purtată la tribunalulă regiu din Bistrița 
și așader după-ce s’a corăspunsă pre 
deplină tuturora recerințeloră legale pre
scrise spre observare înainte de înce
perea activității unei atarl societăți, sub
scrisa direcțiune a decisă a începe cu 
dina de adl activitatea densei.

Declder încependă de adl înainte 
societatea nostră acționară ,,Bistrițana“ 
ca institutil de credită și economii, pri- 
mesce depuneri spre fructificare, după 
cari solvesce 5" „ interese, precum și da
rea erarială după densele, acordă îm
prumute pre lângă liypotecă, pe cambii, 
pe obligațiuni cu cavențl și pe efecte 
publice pe lângă interese de 7° 0 și 1% 
provisiune, acestă din urmă însă numai 
odată solvindă la contragerea, respective 
prelungirea împrumutului, mai încolo es- 
compteză cambii, îngrijesce afaceri de 
comisiune referitore la încasare de bată, 
și primesce deposite spre păstrare pe 
lângă ore-care provisiune moderată.

Ne rugămă deci de sprijinirea Ono
ratului publică.

Bistrița, în 3 Martie 1888.
Direcțiunea institutului de. credită 
și economii „BISTRIȚ'ANA.“

întâmplări diferite.
Cădutu din trenu. Conductorulă de 

trenă Iosifă Marcu cădu între Bretea și 
lila mureșiană din trenă și’șl frânse ună 
brață, care a trebuită să i-se amputeze.

Păruială. In 4 Martie n. fluidă o pe
trecere cu danță într’o cârciumă din- 
tr’ună suburbiu ală Clușului, se luară de 
pără nisce dilerl cu nisce infanteriști. O 
patrulă militară și poliția puseră capătă 
peruelii, care ar fi putută ave urmări 
mai grave.

Focă. In aceeași di a arsă în strada 
Kajanto din Clușiu ună edificiu, în care 
se uscă piei. Edificiulu era asigurată.

Mulțămită publică.
Din ocasiunea balului arangiată de 

Reuniunea femeiloră române din Sibiiu 
la 11 Februarie a. c. au mai incursă cou- 
tribiurl în favorulă Reuniunei dela d-1 Ni- 
colae Fekete-Negruțu din Gherla 20 fi. și 
dela d-lă Ioană Haitnia, directoră semi- 
narială din Sibiiu 5 florini; totală 25 fl., 
pentru cari comitetulă Reuniunei prin 
acesta le esprimă cea mai căldurosă a 
sa mulțumită.

Cu acestă sumă venitulu curată ală 
balului s’a urcată la 353 fl. 9 cr. v. a.

Sibiiu, în 6 Martie 1888.
Alaria Cosma Dr. Rusii
președintă. secret.

Atunci, — ca să încheiemă cu fală 
acestă șiră de scene antice, — tocmai în 
laturea stângă a logei regale, vomă zări 
pe vitejii aceia, cari înălțându-se din ne- 
mulă românescă, resfirată pe amândouă 
malurile Dunărei, și-au întinsă puterea 
peste mai totă țera dintre CarpațI și 
Balcani, au purtat’o chiar pe piscurile 
Pindului și a făcută să tremure în Bi- 
zanță, și la ală lorii nume, pe împărații 
greci și pe cavalerii cruciațl ai apusului. 
Acolo, ca ună măreții simbolă ală Ro
mânismului în Orieută, ni se va înfăcișa 
cu regescă coronă pe capă, Românulă 
fecioră ală Asaniloră, craiulă Ioniță, ce 
îșl ținu domnia și dincolo și dincocl de 
Istru!

Pe fășia opusă, începândă totă din 
laturea prosceniului, vomă vede desfâ- 
șurându-se a doua parte a istoriei Ro- 
mâniloră, aceea a Principateloră pănă la 
a loră contopire într’ună nou regată ro
mânescă.

Mai ânt“iu, totă în negura muntosă, 
ni se voră năluciNegru Vodă, coborîndă 
la vale din plaiurile Făgărașului în spre 
pustiele șesuri Vlăscene, er Dragoșă 
mâindu’șl, tocmai din Maramuresă, le
gendara sa venătore pănă dincocl de 
apele Moldovei. Suntă vremurile descă-

DIVERSE.
Rusia contra rachiului. Ministrulă 

Tolstoi. dice „Figaro,“ a înființată o re
uniune, ai cărei membri suntă de trei 
categorii, și anume: 1 Unii se obligă că 
nu voră be nici ună felin de spirituose, 
nu voră fabrica, nu voră vinde și nu 
voră cumpăra, nu voră îmbia nici nu 
voră oferi nimărui beutură: 2. Alții se
obligă a nu be ei înșiși, der comerciu 
facă și ospețiloră le oferă vină ș. a. 3. 
Cei de a treia categoriă promită a se 
reține numai dela rachiu.

Berlinuliî și prințulu imperialii. Po- 
porațiunea din Berlină este într’o agi
tațiune febrilă ; se bată pentru a’șl smulge 
dela telegrafii scirile, ce vină de mai 
multe ori pe di, dela San-Remo. Er de 
când medicii au dată a se înțelege, că 
boia prințului imperială va ave ună sfâr
șită funestă, tînărulă prință Wilhelm, 
fratele mai mică, se duce în tote dilele 
la prințulă de Bismarck, unde de mai 
multe ori a dejunată în cerculă intimă 
alil cancelarului și unde converseză des
pre afacerile de stată. In vederea pro
babilității, că elă va fi prințulă moște- 
nitoră ală coronii, chemată odată a gu
verna în locuia tatălui său, se caută a i 
se face educațiuneapolitică. Iu acest scop 
i se va numi ună consilieră privată, pro
babilă d-lă de Zastrov, care să-i su
pună spre cercetare tote afacerile sta
tului, ca să învețe treptată meseria de 
guvernatorii.

Cursulu pieței Brașovu
din 9 Martie st. n. 1888

Bancnote românesc! Cump. 
Argintti românescu . „
Napoleon-d’oii ... ,,
Lire turcesc! ... „
Imperiali......................... „
Gal b ini......................... „
Scris, tone. „Albma“6",0 „

n « u i o n
Ruble rusescl .....

8.48 Vend 8.50
8.44 »• 8.48

10.05 ji 10.07
11.34 11.37
10.34 r 10.37
5.88 r 5.92

101.— 11 102.—
98.- n 99.—
101.- 102.—

Discontulu .... 6l/2—8% pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din 8 Martie st. n. 1888.

Renta de auru 4° „.................... 95.40
Renta de hâitiă 5°/„.................... 82.50
Imprumutulu căiloră ferate ungare . 148.50
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 93.50
Amortisarea datoriei căiloril ferate de 

ostu ungare (2-a emisiune) . . 123.75
Amortisarea datoriei căiloru terate de 

ostu ungare (3-a emisiune' . . 108.
Bonuri rurale ungare........................104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.60
Bonuri rurale Banatu-Timișu . . . 103.60
Bonuri cu cl. de sortare........................103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 103.75
Bonuri croato-slavone............................ 103.25
Renta de aură austriacă....................... 107.35
LosurI din 1860 ................................. 131.80
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 857.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 267.50
Acțiunile băncei de credită austr. . 264.75
Galbeni împărătesc! ........................ 6.—
Napoleon-d’orI............................................ 10.061
Mărci 100 împ. germane................... 62.45
Londra 10 Livres sterlinge .... 127.25

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu

licatorei, când Românii, sătui de umi
lință. ori și de viteză pribegia, cată din 
nou să’șl întemeieze cetăți mai întărite 
și siliști mai statornice.

De aci înainte, ca într'ună vertejă 
de mărețe și eroice fapte, vomă zări 
printre voivodii noștri de odinioră ves
tiți unii în resboie și alții în pace, colea 
pe Alexandru celă Bună, pe Vladislavă 
ori pe Radu celă mare, pornindă ale 
loră țări pe căi de propășire prin înțe
lepte legiuiri și tocmeli; er pe Basarabă 
Voivodă nimicindă la strîmtorile Jiului 
pe Unguri cu acea furia cânescă a Ro- 
mâniloră, furia canina Valachorum, 
despre care vorbescă eu groză cronica
rii maghiari; seu pe Mircea celă Bă
trânii, apărăndu-șl patria de Turci, cu 
prudentă voiniciă. Apoi încă și pe Ște
fană celă Mare, răsipindă pe LeșI la 
Dumbrava Roșie; pe Turci, pe Tătari, 
pe Unguri în nenumărate locuri, Ștefană 
carele, și ehl, îșl sferși lunga, laboriosa 
și vrednica sa carieră regulândă înțelep- 
țesce a sa moștenire după putințele ur- 
mașiloră săi, Ștefană care î.șl împodobi 
țera cu bogate și mândre biserici, în
trecute însă tote de acea minune a mă- 
estriei artistice, pe care blândulu Negoe 
Basarabii a dărait’o, în Argeșă, întregei 
Românii. (Va urma).
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I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovu la Pesta:

Tremilii de persone Nr. 307 : 7 ore 20 de minute sera.
Trenultl mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenultl mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amet}!.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulu de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu :

Trenulă mixtă Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedl.

Nru 2231 ex 1SB8.

— PUBLICAȚIUNE.
Se aduce la cunoscința publică, cumcă ordinea de tergu pen

tru orașulu reg. liberu Brașovu, aprobată de Inaltulă Ministeriu de 
Interne reg. ung. ddto 1G Octomvre 1887 Nru 66802/11 1887, intră 
în putere cu 30 1. c.

Ordinea acesta de tergu, tipărită în limba germană, maghiară 
și română, se pote cumpera dela portarulă edificiului magistratuală, 
exemplarulu cu 10 cr.

Brașovu, în 3 Martie 1888. Magistratul^ orășenescu.
0 DAMA

'V

c) 
dj

Dela
n 
n 
n 

n

A. Plecarea posteloru:
BrașovU la R^șnovtt-Zeniescl-Branu: 12 ore 30 m. după amecjl.

n

T>

n

D

B.

Zizinil: 4 ore după amefll.
Secuime [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute noptea. 
Făgărașu: 4 ore dimineța.
Săcele: 4 ore dimineța.

Sosirea posteloru:

veduvă, de 42 anî, română, de confesiune gr. cat., cu caracteiă so
lidă și esterioră plăcută, care vorbesce românesce, serbesce și nem- 
țesce caută angajamentulă de a fi aplecată ca economii în tote des- 
teră, 1a. vr’ună oficială, preotă seu proprietară bine situată.

Doritorii au a se adresa la N. P. P. în Zsebely, via Teiliesvâr.

<u

i)
d)
t)

Reșnovu-Zemesc't-Bra.nfi la Brașovă: 10 ore înainte de amedl. 
Ziziml la Brașovă: 9 ore a. m.

Din Secuime, la Brașovă: 6 ore sera.
_ Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.
_ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

Dela

A vist cL-lorii abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a sene adresa 
lâmuritu și să arate și posta ultimă.

Administrațiunea, „Gaz. Trans.“

■ H

Se deschide abonamente pre anulu 1888
52-33

la
AMICULU FAMILIEI. piară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. — Cursulă XII. — Apare în 1 și 

a lunei în numeri câte de 2—3 cdle cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune

15 (ți 
ș. a. 
vieța 

socială- a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoru indivicțiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMAN U. piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 21 ■> — 3*/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 — pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanțîi primescu gratisu totu alu patrulea esemplară. 
Numeri de probă se trimit ii gratisu ori-eui cere. 

W* A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—Sz-ujvâr. - Transilvania.Totft de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paulă Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. i.Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuventărl bisericescl la tote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opu de cuventărl bisericescl întrece 
tote opurile de acesta soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpulu întroducerei, fasele prin cart 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătdre. Prețulă e 2 fl.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungii. Prețulu 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.

IdealulO perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulu 
15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. —Continuarea novelei: Idea- 
lulu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Simit. Prețulu 10 cr.

Codreană craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Ultimulă Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

Elu trebue se se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulă 30 cr.

Probitatea în copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Emest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

Hermanii și Dorotea după W. de 
Goetlie, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Petulantulu. Comediă în 5 acte, 
dăpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof. gimnas. 
— Cu portretulă M. S. Regina Româ
niei. Prețulă 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulă redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu. 
Ună volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. 0. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, U, IU, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde matern forte interesante și amu- 
sante. Prețulă 30 cr.

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și cliemiă. Prețulă 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiu. Ed. II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulu intuitivă în folosula 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vețătoriloru și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura noștri! pedagogică abia aflămă 
vre-unii opu, întocmită după lipsele 
scoleloru nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învâ- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețulu 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năseudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cole. Prețulă 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesoră. Opu aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindSndă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința

cu multă folosu de cătră preoți, învă
țători și alți cărturari români. Prețulu 
1 fi. 10 cr.

Nu m6 uita. Colecțiune de vier
suri fnnebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Bros. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră preparan- 
dialu. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulă sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoși! ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculă mărgăritară sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fi.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.

■
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă.


