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Brașovii, 7 Iunie
Este caracteristică, că în par

tea de dincolo a monarchiei pară 
a merge lucrurile mai liniștită ca 
dinedee, cu tote că în fondă lup
tele între naționalități suntă multă 
mai intensive decâtă dinedee, de- 
drece poporele acolo au mai 
multă libertate și mai multă te- 
remă de luptă în vieța publică a 
statului. La noi suntă ac|I numai 
Maghiarii pe arenă, der tacă gură 
mai mare ca tote naționalitățile 
din partea de dincolo a monar
chiei laolaltă.

Dintre poporele din Austria. 
Cehii au demonstrată mai multă 
în timpulă din urmă, așa că de
monstrația loră a produsă svonă 
și afară de granițele monarchiei.

Demonstrația, de care vorbim, 
s’a făcută de reuniunile celiice 
ai căroră membri s’au dusă la 
esposiția din Parisă, manifestân- 
du-și simpatiile loră pentru Fran- 
cia în sensă horărîtă antigermană.

Acestă demonstrară îșt are is- 
vorulă în aspirațiunile politice ale 
Cehiloră și în curentulă de care 
e condusă ac]i opiniunea publică 
la ei.

Inimiculă nostru națională celă 
mai mare, (țicu Cehii, este germa- 
nismulă cu scopurile lui de ger- 
manisare; trebue prin urmare se 
simpatisămă cu o țeră, care este 
contrarulu contrariloră noștri.

Se înțelege, că acestă direc
țiune hotărîtă antigermană nu se 
unesce cu atitudinea politică a 
guvernului, care trebue se țină 
semă de alianța cu Germania ; 
der nu se unesce nici cu atitudi
nea din năuntru a cabinetului , 
care ținendă sema de elementulă 
germană din Austria se teme de 
ori-ce înăspire a raporturiloru din
tre naționalități.

De aceea este lucru firescu, că 
curentulă pronunțată antigermană 
nu este susținută de Cehii, cari 

iacă parte din maioritatea guver
namentală, ci de Cehii din oposițiă, 
de așa numiții „Celn tineri11.

Aceștia inse prin forța împre- 
jurăriloru au devenită ac|I pionerii 
opiniunei publice cehe, care din 
ce în ce este totă mai nemulțu
mită cu mersulu lucruriloru.

Cehii au începută se-șî pereță 
răbdarea, vetjendu câtă de în
cetă și neîndestulitoră progreseză 
causa egalei loră îndreptățiri sub 
cabinetulă actuală. Dr. Rieger, 
șetulă Cehiloră bătrâni, cu ai sei 
e de părere, că Cehii trebue se 
se mulțămescă în împrejurările de 
față cu puținulă, ce’lă potă do
bândi în alianță cu partida cleru
lui și cu a aristocrațiloră. De altă 
parte Dr. Gregr, cu Cehii tineri, 
condamnă acestă politică, care 
„trăesce din adunarea fărmiturilor", 
și cere realisarea puncteloru car
dinale ale programei Cehiloră: 
dreptulă de stată ală regatului 
boemă, încoronarea regelui, lăr
girea autonomiei și a dreptului 
electorală pănă la votulă univer
sală, scută în contra germanisării 
și altele.

Aceste puncte au fostă accen
tuate și în conferința Cehiloră ti
neri ținută în Praga, în 16 Iunie 
n., la care au luată parte vr o doue 
mii de persone.

Gregr mai combătu cu acestă 
ocasiune situațiunea de sub guver
nulă actuală și prin aceea, că 
arătă, că acestă guvernă a oprită 
călătoria în corpore a Sokoliștiloră 
la Parisă. „Der victoria Sokoliști
loră în Parisă11, tjise elu, „îmi este 
multă mai scumpă, decâtă totă ce 
a câștigată pănă acum partida 
Cehiloră bătrâni pe teremulă po
litică/

Este ună semnă ală timpului, 
că acum se ridică în sinul u Cehi
loră o lurtună în contra acelora 
dintre ei, cari din considerațiuni 
de oportunitate sprijinescu di

rectă ori indirectă politica ger- 
mană-maghiară și tendințele reac
ționare.

Pregătiri militare englese.
O telegramă din Londra comunică, 

că guvernulă englesă a făcută la Bir
mingham comăndl de materială de răs- 
boiu. Principalele manifacturl au tre
buită să ia lucrători complimentări, usine 
nouă s’au înființată pentru a fabrica 
ghiulele de oțelă și revolvere de ordo
nanță.

Conflietă între Italia și Rusia.
înainte cu câteva dile, diarele adu

seră scirea, că împuternicitulă militară 
rusă din Roma, br. Rosen, nu mai e re
cunoscută de guvernulă italiană ca atare. 
„Kolu. Ztg.“ aduce lămuriri din Peters- 
burgă în acestă privință, dicendă că br. 
Rosen singură e vinovată de acesta, fi
indcă prin unele incidente forte neplă
cute s’a făcută cu totulă imposibilă în 
societatea romană și cei din Roma s’au 
mirată destulă, că cu tote astea guver
nulă rusă l’a numită atașată militară și 
mai târdiu chiar împuternicită militară. 
In timpulă din urmă br. Rosen, a pășită 
arogantă și ofensătoră față cu societatea 
romană, așa că ministrulă italiană Crispi 
a cerută la Petersburgă rechemarea lui 
Rosen. Acesta a fostă chemată la Pe
tersburgă să raporteze, der s’a sciută 
purta așa de dibaciu, încâtă trecu ca 
martiră ală adevăratului rusismă prin 
ura societății romane. Resultatulă fu, 
că Țarulă nu numai nu’lă rechiemâ, ci 
din contră îi dete dovedi de deosebită 
grațiă a sa. Guvernulă italiană a reche
mată deja din Petersburgă pe împuter
nicitulă său militară maiorulă Marini și 
acum toți așteptă cu încordare să vedă 
ce se va întempla. Cei din Petersburgă 
suntă forte iritați din causa acesta în 
contra Italiei.

Politica Țnrului.
„Wiedomosti** din Moscva s’a supă

rată pe „Journal de St. Petersburg12, 
diu causă că n’a publicată textulă toas

tului Țarului, ținută în Peterhof. D e 
aceea „Wiedomosti** nu pote considera 
numitulă diară ca organă ală ministe- 
riului de esterne, și tote combinațiile, ce 
s’au făcută din nepublicarea toastului, 
suntă deci fără temeiu. In Rusia esistă 
numai o singură politică și acesta este 
politica Țarului. Ministrulă de esterne 
rusescă nu pote ave o politică propriă, 
care să nu consune pe deplină cu aceea 
a Țarului. Și asupra toastului Țarului 
pentru prințulă Nichița a trebuită să 
se bucure ministrulă Giers ca ori-ce alt 
Rusă sinceră. Faptulă că „Journal de 
St. Petersburg1* a suprimată cuvintele 
Țarului, dovedesce, că acestă foiă n’are 
nimică comună cu guvernulă rusescă.

„Antegarda Rusiei în Balcani-.
Despre propaganda religiosă în Bal

cani, ’i se scrie foiei berlinese „National- 
Zeitung** din capitala turcescă: Acestă 
propagandă are de scopă a pregăti tă- 
remulă în peninsula balcanică pentru 
acțiunea panslavistică. De aceea se fo- 
losesce Rusia înainte de tote de Metro
polis ca unelte ale sale. In Serbia are 
pe Metropolitulă Mihailă, care s’a reîn- 
torsă de curendă și șl-a reocupată pos
tulă, în Bulgaria pe cunoscutulă Metro- 
polită Clemente, care mai alesă în tim
pulă din urmă a desfășurată erășl o ac
tivitate agitatorică, pe cândă exarchulă 
Iosifă, care resideză în Constantinopolă, 
pare a se ține retrasă de politică. Ală 
treilea aliată ală Rusiei este Metropoli
tulă de odinioră diu Seraievo, KosanovicI, 
care de cândă a fostă depărtată din 
postulă său șl-a alesă Muntenegrulă ca 
tăremă pentru agitațiunile sale și despre 
care probabilă că în curendă se va auc}i 
mai multă. Acestă trifoliu, la care se 
alătură și episcopulă română din Roman 
(Moldova) Melchisedecă, formeză adevă
rată ante-gardă a Rusiei în peninsula 
balcanică, care representă clerulă mili
tantă, care sub pretextulă, că urmăresce 
tendințe bisericescl, lucră pentru ten
dințele rusescl. Aceste tendințe urmă- 
rescă și de a încurca Turcia în alte 
părți, pentru ca puterile ei la casă 
cândă s’ar ivi conflictulă în peninsula
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Monninentnln coMorativn (lela Calafat
■

La 17 Maiu mă aflamă la Calafată, 
când se inaugura cu totă pompa cuve
nită monumentulă comemorativă alu cțilei de 
17 Maiu 1877, când bravii noștri Români 
asvîrliră primele bombe în cetatea Diu- 
lui (Vidinului) în presența M. S. Regelui 
Carolă I.

A fostă lume multă, paradă frumosă, 
vre-o 600'de Curcani concentrați, o ba
teria cu 4 tunuri, pentru-că acestea au 
fostă primele focuri ce Românii au tri- 
mesă Turciloră la 17 Maiu 1877, anun- 
țându-le independența nostră....

Pe loculă unde a fostă construită 
Bateria de asediu Carolă I, s’au umplută 
cu pămentă tote escavațiunile, ce erau 
acolo, și s’au înălțată la nivelulă solului 
naturală; acolo, susă,s’a făcută ună șanță 
mare de formă pătrată avendă ca vre-o 
10 metri pe de laturi, er în inijloculă 
suprafeței, ce circumscrie acestă șanță, se 
ridică monumentulă.

Doi-spră-dece stâlpi de pietră, ca de 
80 centimetri de îualțl și uniți cu lan
țuri, formeză grilagiulă, de o formă pă
trată, avendă ca 6 metri pe lăture, 
er la mijlocă se ridică monumentulă — 
Ună piedestală ca de 2 metri înălțime 
cu 4 fețe și 2 trepte, și cu brâurl fru- 
mose lucrate, susține o' pietră de graniță 
înaltă ca de 3 metri, de o formă pira
midală cu 4 fețe, care se termină prin o 
aquilă mare de metală, ce stă pe o bombă 
mare rotundă, care, decă nu mă înșelă, 
este chiar din acelea ce ne trimetea Turcii 
la 1877 din Vidină cu topurile loră, sis
temă vechiu.

Pe fața dela me(|ă-di a monumentu
lui stă scri-u, pe o placă metalică cu li
tere de aură în reliefă, următorele :

DESCHISV-S’A FOCVLU
asupra

CETĂȚII VIDINULVI
de

Bateria CAROLU I
TREI OBVSVRI TVRCESCI 

spărgendu-se 
în apropierea 

DOMNVLVI ROMÂNIEI

CAROLU I.
Pe fața dela medă-nopte dice :

IN AMINTIREA 
BOMBARDÂREI 

VIDINVLVI 
în

17 MAIU 
1877

Pe celelalte două fețe suntă două 
corone metalice de stejară, fixate pe mo
numents.

Am privită multă vulturulă de d’asu- 
pra, se-ml dau semă de posițiunea lui, 
în raportă cu Vidinulă, și am observată 
că : cu peptulă (și aripele puținxă întinse) 
stă spre Vidină, și cu dreptă cuventă, 
fiind-că cu acestă cetate au dată pieptă 
bravii noștri oșteni, er capulă și privirea 
o are îndreptată c’am spre medă-nopte, 
înțelegeți...; alții dică, cum a disă chiar 
primarulă orașului la discursulă său des
tulă de bine simțită, că privirea o are 
cătră monumentulă dela Smărdană, care 
se vede prea bine, și la care privesce de 
veclniciă, căci în veci trebue priviți și 
neuitați toți vitejii noștri, ce au cădută 
în crâncena luptă dela Smărdană!

Monumentulă era încunjurată nu

mai de flori și cununi, și cu inscripțiile : 
Trăiescă MM. LL. Regele și Regina Ro
mâniei.

Lume multă, de nu mai era locă ...
In fine etă, că se aude ună semnală, 

și vădă o mișcare generală la Dorobanți; 
A enia generalulă Angelescu, comandan- 
tulă I de armată; se apropiă, trece prin 
fața frontului, salută cu respectă drape- 
lulă și se coboră la monumentă. Era 
urmată de d-nii generali Viădescu și 
Cruțescu din comandanientulă său, cum 
și de d-nii coloneii Iarca, Ignată și mai 
mulțl mosafirl oficerl superiori bulgari: 
maiorulă Nicolaeff, comandantulă garni- 
sonei Vidinului, maiorulă Velceff din 
statu-majoră; căpitanii Petrofi și Chin- 
țișef; mai mulțl locotenențl și subloco
tenenți, toți din infanteria, Artileria și 
Cavaleria n'am vădută. Nu trebue să 
uitămă pe bravulă prefectă ală Vidi
nului, d-lă Ivanovă, ună omă forte in
struită, simpatică și patriotă pănă la es- 
cesă.

Serviciulă divină îucepe, se termină, 
se țînă câteva discursuri de d. generală 
Anghelescu, atâtă de bine simțite, și de 
d. primară Câncea, încâtă par’că mi-se 
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balcanică, să fiă absorbite în alte părți. 
In legătură cu acesta stau și uneltirile 
continue în Armenia și în Siria și cei 
din Constantinopolă, credă, că și cele 
mai nouă turburărl pe insula Creta îsl 
au isvorulă în scopulă amintită.

SCIR1LE PILEI.
„Maghiarisămil11. Sub acesta titlu ce- 

timti în „Erdelyi Hirado: „Comitetulă 
administrativă ală comitatului Timișora 
a ținută adunare sub presidiulă fișpanu- 
lui Molnar Victor. Inspectorulă de școle 
Marx Antal a accentuată în raportulă 
său, că limba ungurescă ia dimensiuni 
îmbucurătore, mai alesă în școlele con
fesionale și ale naționalitățiloră. Comi- 
tetulă a hotărită unanimă, ca să ceră 
dela adunarea generală comitatensă o 
anumită sumă, din care să se premieze 
învățătorii, cari voru propune cu mai 
mare zelă limba ungurescă.“

Audi colo! Introduci cu forța o 
limbă în școlă, terorisezl prin amenin
țări cu destituire pe învățători, decă nu 
voră învăța pe copii să bombănescă un- 
guresce, și asta-i „maghiarisare îmbucu- 
rătore“ ! Câtă pentru premii, învățătorii 
îșl voră băga mințile în capă și nu’șl 
voră murdări mânile primindă arginții 
lui Iuda.

* *
Sistarea esecuțiuniloru de dare. Mi- 

nistrulă de finanțe AVekerle a dată o 
circulară cătră tote inspectoratele de 
dare, prin care opresce încassarea dării 
prin execuțiune pe timpulă din 15 Iunie 
pănă la 31 Iulie, respective pănă după 
secerișă. Decă însă s’ar ivi trebuința 
ca totuși să se facă și execuțiunl, inspec
torii de dare suntă datori în privința 
asta a tace arătare Comiteteloră de ad
ministrația.

*
Echiparea marinei ca armată de us- 

catu. După cum i-se anunță din Pola 
foiei „Milităr-Zeitung11, marina de răsboiu 
are să fiă echipată ca armata de uscată, 
fhcendu-se prin acesta posibilă despărță- 
minteloră de marină să fiă detașate de 
pe corăbii, ca să potă opera pe uscată 
ca corpuri de trupe cu totulu de sine 
stătătore. Voră fi înarmate cu pușca 
Mannlicher. După terminarea probeloră 
ce se facă cu noulă echipamentă și după 
primirea întroducerei acestuia de cătră 
M. Sa, se va procura imediată noulă 
echipamentă și se crede, că încă în 
cursulă ernii viitore se va pute pune 
în esecutare.

* -*
Cehi convertiți. După raportulă ofi

cială publicată de sinodulă pravoslavnică, 
foile cehe împărtășescă, că în lunile din 
urmă în guvernamintele Rovno și Kovno 

au trecută la religia ortodoxă peste 5000 
de Cehi.

* * *
Dela esposiția din Parish. 0 telegramă 

din Parisă comunică: Domnulă G. Bi- 
bescu a oferită în cârciuma românescă 
ună prândă presei franceze. Toți direc
torii de diare și redactorii șefi asistară. 
O mare cordialitate a domnită în tim
pulă întregului banchetă. Domnulă Bi- 
bescu a ridicată ună toastă în care a 
disă: „N'amă uitată, Domniloră, și nu 
vomă uita nici odată că acum 18 luni 
România străbatea o crisă din cele mai 
grave. Iutrega presă francesă intrase în 
campaniă cu noi în contra vrășmașului 
comună și n’a depusă armele decâtă 
după bătălia câștigată.11 D. Mezieres, de
putată, a răspunsă băndă în sănătatea 
României, care aparține marei familii 
latine. Cuvintele d-lui Mezieres au fostă 
acoperite de aplause.

** *
Dr. Svetozar Miletics, fostulă cunos

cută șefă ală Serbiloră, despre care se 
scie c’a înebunită în temnița din Vatz, 
în urma căreia a petrecută cinci ani 
într’ună institută privată din B-Pesta, 
dilele trecute s’a întorsă sănătosă acasă. 
Se dice, că sănătatea agerului luptătoră 
ar 6 deplină restaurată. Ii este oprită 
însă a face politică, precum și orl-ce lu
crare spirituală. A doua di, lățindu-se 
vestea despre sosirea lui, mulțime de 
amici și cunoscuțl peregrinară la lo
cuința lui pentru a’lă bineventa.

* sjc *
Focu; Bravura unei femei. Acum 

câteva dile se ivi ună focă mare în 
Sântă-Măria din Comitatulă Huniedorei. 
Flăcările cuprinseră și casa unei sărmane 
femei, ce se dusese în Hațegă să’șl cum
pere unele mărunțișuri, închidendă casa, 
în care lăsase ună mică copilă. Tînera 
femeiă a lui I. Reichel, funcționară eco
nomică pe moșia contelui Kendefly, adu- 
cendu-șl aminte de acestă împrejurare, 
în momentulă celui mai mare pericolă 
sparse o ferestră, întrâ în casă, care 
era plină de fumă înădușitoră, afla copi- 
lulă, der nu mai putu se iesă pe ferestră, 
fiindcă lemnăria acesteia ardea deja cu 
flacără. Din norocire afla ună toporă 
în casă, sparse ușa, care era închisă și 
atinsă acum de flăcări, și astfelă negră 
de fumă, eși afară cu copilulă mântuită 
spre bucuria poporului. In Tapolța din 
Ciucă au arsă edificiile la cinci economi. 
In Aitonulă mare au arsă 3 șuri și 4 
case; paguba e de 2000 fl.

* * *
Tunuri nouă. După împărtășiri ofici

ale, se dice că artileria austro-ungară 
va primi ună nou soiu de tunuri, oțelă 
bronzată, de 10'5 centimetri. Aceste tu
nuri se voră folosi la atacarea locurilor 
întărite, și pentru a fi ușoră de pusă în 

mișcare, greutatea loră totală nu va 
trece peste 2700 chilograme. Resultatele 
obținute în urma esperiențeloră făcute 
cu acestă tună suntă favorabile și de 
aceea noulă tună se va introduce ime
diată, precum spune „Pester Lloyd11. 
Mitrailesa „Maxim11, care s’a adoptată 
de artileriă austro-ungară în urma suc- 
ceseloră sensaționale obținute la espe- 
riențele din anulă trecută, se va modi
fica, reducendu-se calibrulă țevei dela 
11 la 8 milimetri, așa că și efectulă e 
mai mare și se pote și întrebuința ace
eași munițiune ca la puscile cu repetiția 
„Maunlicher“.

** *
Promoțiune. Din Budapesta ni-se 

scrie, că la 17 Iunie n. c. la universita
tea de acolo a fostă promovată la gra- 
dulă de doctoră în drepturi d. candidată 
de advocată Silviu Moldovanu din Băița 
Zărandului.

* * *
Baronii ungurii arestată. In Klagen

furt fu arestată br. Iosef Orczy, pârîtă 
fiindă la judecătoria de acolo de cătră 
ună croitoru din Viena, căruia baronulă 
îi datoreză 20,000 fl. Croitorulă îlă dase 
în judecată, der fiind-că pentru împru
muturi în suma totală de 12,000 fl. cro
itorulă îi pretindea după ună ană 20,000 
fl., tribunalulă în urma apelului a anulată 
sentința de esecuțiune și baronulă începu 
să-și vândă din lucrurile sale. Croitorulă 
arăta tribunalului din Klagenfurt, unde 
se afla br. Orczy, că acesta îșl vinde lu
crurile, deși e sub sentință esecutore. In 
urma lămuririloră date însă, că adecă 
sentința e anulată, baronulă fu liberată.

* * *
Nenorocire. Se telegrafeză din Re

șița : In Seculti, care este o coloniă a so
cietății căiloră ferate austro-ung., au es- 
plodată la 15 c. gazurile producendă o 
nenorocire înspăimentătore. Optă băiașl 
suntă morțl, doi greu, alții mai ușoră 
răniți. Cei morțl suntă diformați și arși, 
de nu se cunoscă. Dintre nenorociți cinci 
suntă tată de familii.

♦ *
Urși. In pădurea Mico-Uifalăului o 

vită a fostă mâncată de urși a doua di 
de Rusalii. * * *

Tâlhari. Pe drumă dela Ciucă-Se- 
reda cătră Bancfalău iu atacată vendă- 
torulă de mături Franz Koncze din 
Bancfalău de Stefan Imre și alțl tova
răși din Minsentiu, cari l’au jăfuită de 
3 fl. și l’au bătută așa de cumplită, în
câtă zace pe patulă de morte. Tâlharii 
suntă deja arestați.

* *
Petrecere și dare la țintă. Oficerii 

garnisonei de aici voră arangia Sâm
bătă în 22 Iunie, în casa de dare la 
semnă de sub Tâmpa, o petrecere îm

preunată cu dare la țintă. Inceputulă 
la 6 ore sera.

** ¥
Restaurantul^. Mehsner. Musica na

țională ungurescă din Clușiu sub condu
cerea lui Czaka Janos a sosită, și se va 
produce în restaurațiunea lui Mehsner 
astăseră, precum și în tote serile ur- 
mătore.

Crima din Tabaci în BucurescT.
Cetimu în „Epoca11 :
Cercetările pentru a se descoperi 

cei cari au comisă crima din Tabaci 
continuase pănă la orele 5’/2 Sâmbătă 
sera, cândă bănuelile au începută să 
planeze asupra lui Ștefană Venescu, ne- 
potulă directorului școlei. Se dicea :

1. Venescu a spusă sergentului, care 
l'a găsită întinsă în curtea școlei, că nu 
se va scula din acelă locă, decâtă atunci 
cândă va veni procurorulă ;

2- lea, că s’a găsită dormindă seu 
mai bine prefăcându-se, că e leșinată, 
întinsă pe o velință;

3- lea, că rănile ce, Ștefană Venescu 
avea pe mâni, nu erau nici de cum 
grave, și gravitatea loră nu concorda 
absolută de locă cu arătările sale, că 
ar fi smulsă cuțitulă din mâna uciga- 
șiloră și că acestă cuțită avea dcuă 
tăișuri.

In fine căderea sa dela etajulă ală 
doilea fără să aibă cea mai mică con- 
tusiune și faptulă, că afirma, că ar fi stată 
leșinată patru ore :

Tote aceste amănunte, forte seriose, 
au contribuită ca judecătorulă de in
strucția să începă pe la orele 61 /2 sera 
să aibă grave bănuell cumcă Ștefană 
Venescu era, decă nu autorulă principală, 
celu puțină complice cu asasinii.

Vomă arăta mai la vale cum s’a 
descoperită criminalulă.

Pe la orele 7 sera, d-lă judecătoră 
de instrucția ordonă să i-se aducă Ștefană, 
nepotulă d-lui Venescu, pentru a-i lua 
ună simplu interogatoriu.

Ștefană e introdusă și d-lă judecă
toră de instrucția începe să-i ceră amă
nunte asupra crimei, asupra semnala- 
menteloră lui Ilie și ale Ungureniloră, 
și în fine asupra căderei și rănirei sale.

Der Ștefană în povestirea, pe care o 
făcea, nu era de locă clară; d-lă jude
cătoră de instrucție îi reveleză mai multe 
contradicerl flagrante.

Pe totă timpulă acesta Ștefană se 
uita mereu spre ușe. Insă deodată se 
repede afară dicendă: — Am puțină 
trebă!

Der Ștefană nu ese, ci se mărgi- 
nesce, ojungândă la ușe, să-și ia pălăria 
de pe o bancă și s’o aducă lângă densulă 
uitându-se mereu la ea.

Acestă deosebită atențiune a lui 
Ștefană pentru pălăria sa, a deșteptată 
curiositatea inspectorului Grantă, care 
luându-i pălăria a începută să se j<5ce 
cu densa. Deodată simte, că în pălăriă 
se găsiau mai multe hârtii. Scote căp- 
tușela și ce descopere? Mai mulțl florini 
în hârtiă.

Cândă Ștefană vădu fiorinii găsiți, 
îngălbini puțină.

Imediată d-lă judecătoră de instrucție 
îi striga: — Tu ești der asasinulă !!

făcea părulă măciucă, istorisindu ne a- 
amintirea dilei de 17 Maiu 1877, amin
tiri ale răsboiului, pe care cine-va nici
odată nu le uită în vieța sa; tote dis
cursurile au fostă urmate de ura, și er 
ura; entusiasmulu era la cmme. Urma 
apoi d. locotenentă Iancovescu din Cur
cani, (care purta pe pieptulă său, celă 
oțălită de victoria dela Plevna, decora- 
țiunile nostre românescl și a Sfântului 
George cruce), care ne citi o poesiă re
lativă la răsboiulă din 1877 atâtă de 
bine făcută, atâtu de adevărată, încâtă, 
să vă spună dreptă, am vădută lume 
plângendă !

Eu n’am plânsă, der îmi furnica totă 
trupulă și mi-se sbârlea părulă!

Dându-se semnalulă, ca artileria să 
începă foculă, se audi d’odată o salvă 
de bateriă și apoi succesivă câte o bu
buitură, care părea că complecteză ser
barea, și astfelă se urmâ pănă la 21 
focuri.

Acum începu defilarea. Totă lumea 
se grămădea cătră bulevardă, unde în- 
tregulă corpă ofițerescă pornise pe josă 
pentru a primi defilarea.

Inteiu vestiții noștri curcani, c'ună 

pasă hotărîtă și o cadență de admirată, 
au defilată cu arma pe umărulă stângă, 
par’că erau nisce ziduri; după dânșii 
urma artileria, care atrase atențiunea tu
turora, mai alesă amiciloră dela Vidină, 
rămâindu-le în memoriă caii cei suri și 
frumoși. In codă era sergentulă-maj oră 
ală bateriei, ună băiată nostimă, care 
ședea bine pe cală; astfelă plăcu tutu
rora, mai alesă Bulgariloru, rămâindă 
toți încântați de defilare.

După defilare toți ne împrăștiarămu.. 
era ora două și jumătate și ne era fome 
de totă.

N’apucai să mă ducă spre birtă și 
etă că zărescă o masă mare și frumosă 
în grădina publică; mă îndreptă și eu 
spre ea și aședându-mă sub ună pomă 
la o masă, cerui să îmbucă ceva. Ce să 
îmbucă ? Ochii îmi erau totu la dragii 
mei ofițeri, cari veniră d’odată ca fur
nicile, cu Bulgari cu totă, și se aședară 
la acea masă lungă....

Mâncară, ce mâncară, și d’odată 
văcjui în picidre pe c-olonelulă Ignată, 
cu unu pahară cu vină în mână și dise 
cam așa: „D -niloră, istoria unei țări dis
pare, se pote pierde etc., der monumen

tele. aceste semne neperitore din vieța 
unui poporă, nu pieră ! ele ne vorbescă, 
ele ne spună ce represintă,u etc. In 
fine am vădută că e ună bărbată neaoșă 
româna, patriotă la culme, și încheia 
prin a dice: Trăiescă M. S. Regele și 
Regina!

După d-sa vorbi ună președinte de 
Tribunală bulgară din Vidină, care sci- 
indă românesce, ni-a făcută plăcerea să 
toasteze cam astfelă: „Domniloră, cândă 
bomba a plecată din tunurile române 
de aici, dela Calafată, și cândă grenada 
s’a spartă, fumulă din grenadă răspân- 
dindu-se în tote părțile, a anunțată la 
totă lumea: Independența Româniciu ! Și 
totă cam astfelă urmâ încă ceva, adu- 
cândă laude armatei române și M. S. 
Regelui.

Nu mai puțină a vorbită bine și d-lă 
maioră Mihaescu din Dorobanți, entu- 
siasmată pănă la culme, și a închinată 
în sănătatea d-lui comandantă ală Cor
pului I de armată.

Mesa oficeriloră a fostă hazlie de 
totă; după aceste toasturi începu veselia 
amicală; să fi văcjută cum fraternisau 
Românii cu Bulgarii și vorbeau totă de: 

pușca Berdan Lebel, Henri-Martini, de 
luptele dela Plevna, Smărdan etc.

In acestă timpă d-lă colonelă Ignată 
mai ridică ună toastă în sănătatea ar- 
meloră combinate, și adăuga : Ve urezA 
voue tinerilorfi se serviți și voi țcra cu 
dragostea și credința, cum am slujit’o și eu 
40 de ani, și aveți se fiți fericiți! Eu mă 
ducă, că sunt bătrână, der vă lasă vouă 
sarcina că sunteți tineri, ca si înfruntați 
tote nevoile și glonțele dușmaniloru, cum 
le-am înfruntată eu, și se apărați scumpa 
nostra țerișoră! Se trăiască armele com
binate !

Dupăce urmâ ura și er ura, de ți-se 
făcea părulă măciucă, audii : Trăiască 
Artileria! Artileria, ea este aceea, care a 
băgată spaima în Turci ! Ura!

Căpitanulă de tunari surîdea, der 
îlă vedeamă neastâmpărată, eramă sigură 
că va lua cuventulă, și în adevără vădă 
d odată ridicându-se de pe scaună ună 
bărbosă înaltă, uscățivă, care dise: „Dom
niloră, artileria nu șl-a făcută decâtă 
datoria, ea a lucrată și va lucra în tot- 
deuna ca să fiă demnă și la înălțimea 
numelui ce șl-a câștigată, der nu e mai 
puțină adevărată, că fără concursulă ce-



Pagina 3 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 128—1889.

Ștefana dete din capa și d'aci îna- I 
inte începu povestirea crimei pe care ! 
elă o făcu fără multe insistențe din par
tea d-lui judecătorii de instrucțiune 
Papp:

„Mă despărțisemă de mătușa mea 
pe la orele 10 sera, când m’am dusă s6 
mă culca. Pe la orele 12 noptea mă 
sculai. Toți durmeu. In sala de intrare 
era o lampă aprinsă; lumina era însă 
mică. Mă urca la etagiulă ala doilea, 
căci eu durmiama josO, și voiesca să 
întru în podulă casei, unde era culcata 
servitorula Avrama Goga.

„Sgomotulă întrărei mele deștepta 
pe servitorO. N'apucâ să deschidă gura 
și-la lovesca în pepta. Cuțitula însă se 
opresce găsindă o resistență. Se vede că 
a întâlnită o costă", adăugă Ștefana fleg
matica.

„Avram începu lupta cu mine. S'a 
luptată chiar forte bine. 11a lovesca 
încă odată la umără și apoi la gâtă. 
Băgându-i cuțitula în gâta, îlă răsucescd 
și astfela ajungă să-i taiu beregata. 
Avram Goga cade josă într’ună colță 
lângă ușa întrăre’ în sala antreului.

„Voescă să esO afară, der audă ună 
sgomotă. Mătușea mea apare țiuendă 
o laminare în mână și cu ună aera spe
riata îmi dice: —„Ce faci, Ștefane !“ N’a 
apucată să sfârșescă cuventulă și o lo
vesca la gâta cu cuțitula meu. Mătușa 
mea cade mortă. 0 ucisesemă dintr’o 
singură lovitură...

„Se scolă servitorea, care începe să 
strige ajutoră. O lovescă și pe densa și 
o omorU.

„Lupta mea cu victimele, țipetele 
loră, au deșteptată copilulă unchiului 
meu. Copilulă deschide ușa iatacului și 
mă întrebă:

— Ce e nene? Ce ai cu mama mare?
— „Du-te de te culcă", îi răspunsei 

și-l lovesca cu cuțitula meu, tăindu-i 
gâtul ă.

„După acesta mă dau josă și mă 
ducă de-mi spălă manile și cuțitula. Er 
hainele mele pline de sânge le scotă și 
am rămasă în cămașă.

„Mă urcă din nou în odaia servito
rului și căutâudă în ladă găsescă 
mai mulțl florini în hârtiă. Ii iau și-i as
cundă. Apoi caută prin lădl scotocindă 
totulă. N’am mai găsită nimică să iau.

„In timpulă acesta audă ună sgo
motă în odaia de culcare. Copilita un
chiului meu se deșteptase. Mă ducă la 
patul ei, și după puține cuvinte o adorm 
și o îavălescă cu plapoma. Apoi mă 
eoboră și mă aședă la loculă unde ser- 
gentulă mă găsesce dimineța. Așa s’a 
săvârșită crima, restulă îlă cunoscețl".

înaintea plecărei unchiului său, Ște
fană furase două bonuri de câte o miiă 
de franci unulă. Aceste bonuri Ștefană 
le venduse unui bancheră din Lipscani 
și luândă banii a începută să-i cheltuiască, 
întrebată, decă cunosce numele banche
rului unde a vândută bonurile, a răspunsă 
că nu, der că scie unde e prăvălia.

După plecarea d-lui Venescu, Ște
fană căutândă în lădile lui, găsi mai 
multe bijuterii, 4 obiecte de valore, 
pe care și le-a apropiată și a dată chiar 
unele din ele amantei sale, Anica Con- 
stantinescu, pe care o cunoscuse la 
Moși.

Sciindă, că unchiulă său era să vie 
în BucurescI, a vrută să simuleze ună furtă

loralalte două arme surori ea nu pote 
face nimică" etc. etc. In fine compli- 
mentândă infanteria, ale cărei victorii se 
datorescă numai ei, beu în sănătatea 
d-lui colonelă Ignată.

Locotenentulă Iancovescu repetă 
poesia sa, fiindă rugată de conmesenl, 
șl-o termină în mijloculă aplauseloră.

. . . Maiorulă Mihăescu, emoționată 
la estremitate, ridică ună toasta în să
nătatea d-lui generală Anghelescu, acela, 
care a condusă lupta la Smârdană etc.

D-lă generală răspunse: Că nu șl-a 
făcută decâtă datoria și că-șl va face-o 
ori de câte-orl va fi chemată să ia parte, 
și este sigură că și armata și-va face 
datoria sa etc. etc.

Am aflată, că oficerii bulgari, încân
tați de primirea ce li s’a făcută, au in
vitată și dânșii pe toți Românii să pof- 
tescă a doua <jb 18 Maiu, la serbarea ce 
avea locă la ei: nascerea priuțului Co
burg seu diua lui, nu sciu bine.

Se făcu nopte, și d’odată văcjui fe
linare multe venindu și musica cânta; 
acesta era retragerea cu facle... A fostă 
frumdsă, restulă lumei am văcjut’o în 
grădină, care era luminată a giorno cu 
lampione venețiene. “Românulă".

omorîndă pe servitoră pentru a'i fura flo
rinii.

întâmplarea însă nenorocită, dice 
Ștefană, a făcută ca să se deștepte ne- 
nonorocita mea mătușă și ceialalți și ne- 
avendă ce face, fiind-cămă văduseră, i-atn 
omorîtă.

Imediată după mărturisirea lui Ște
fană, d. judecătoră de instrucția Pappă 
ordona inspectorului Crețu să se ducă cu 
elă acasă spre a constata unde ascnu- 
sese cuțitulu. La fața locului Ștefană 
fără multă dificultate arăta cuțitulu și 
hainele pline de sânge, pe care le sco
sese după săvârșirea crimei.

De aci au mersă în strada Nerva- 
Traiană No. 114, unde Ștefană închin
ase o odaie pe prețulă de 16 lei și acesta 
fără ca să se tocmescă cu stăpâna casei. 
Aci s’au găsită mai multe obiecte. Prin
ți e altele o umbrelă de colore roșiă, o 
bucată de madipolonă, diferite bucăți de 
pânză pentru rochii, prosope și altele. 
Tote acestea au fostă aduse la polițiă.

La orele 12 și jumătate d. judecă
toră de instrucția Pappă ordona încar
cerarea lui Ștefană.

Asasinulă e mică de talie, galbenă 
la față și forte nervosă. La 20 Iunie 
viitoră împlinesce 21 de ani. A ser
vită ca voluntară în regimentulă ală do
ilea de geniu, la compania I, sub comanda 
d-lui căpitană Mănescu.

Lovindă pe ună soldată din com
pania sa cu baioneta, fusese dată jude- 
căței. Consiliulă de răsboiu din Craiova 
l’a achitată, luândă în considerare etatea 
sa. Ștefană a fostă eliberată la PascI 
și de atunci domicilia la unchiulă său 
Venescu.

înainte de a intra în armată, Ște
fană fusese elevă-telegrafistă la polițiă. 
Asasinulă mai fusese dată judecății pen- 
tru-că a furată ună cesornică dela mă- 
tușă-sa.

Tatălă lui e la Golești, funcționară 
la telegrafulă gărei.

In timpulă când istorisia Ștefană 
Venescu crima, îlu întrebă d. judecătoră 
de instrucția:

— Cum s’a făcută, că n’ai omorîtă 
și pe copilița de 4 ani?

— Decă nu tăcea o omoram, nu nu
mai pe ea, der și pe alții.

Interogatori ilă lui Ștefană Venescu 
a durat pănă la orele 1 de dimineța, când, 
precum amă spusă și mai susO, elă fu 
încarcerată. S’au mai arestată Sâmbătă 
sera și două femei cunoscute de Ște
fană.

La orele 11. Duminecă, d. judecă
toră d3 instrucția luă din nou interoga- 
toriulă asasinului. Acesta a doua depo- 
sițiă nu diferă absolută de locă de cea 
dintâiu. Asasinulă însă a mai dată mai 
multe amănunte interesante. Etă aceste 
amănunte:

Etă cum explică Ștefană Venescu 
I rănile, ce are la mâna dreptă. — „Băga- 
semă", dice asasinulă, „cuțitula în gâtulă 

j servitorului, der sângele curgendă l’a 
umplută așa tare, încâtă ml-a alunecată. 
Răsucinda cuțitula, mi-a scăpată din mână 
mânerulă cuțitului și apucândă ferula lui 
m’am tăiată. De trei ori m’am tăiată 
astfelă. “

Ștefană Venescu are mai multe de 
dece tăieturi pe palmă și la degete.

La orele 1 ni-se anunță, că d. jude
cătoră de instrucția va confronta pe asa
sinulă cu cadavrele.

Asasinulă e băgată în o odaie a spi
talului. Elă e păzită de 2 jandarmi. 
Ușele și ferestrele suntă închise așa, că 
nimeni nu p6te să pătrundă pentru a-lă 
vede. Iu curtea spitalului suntă mulțl 
curioși, cari așteptă ca să vedă pe asa
sină. La orele 2, sosescă d. primă-pro- 
curoră Voinescu, vre-o alțl 3 procurori 
și doctorulă Babeșu. Se așteptă sosirea 
d-rului Alexiană.

Cadavrele se află în Morgă. Două 
din ele suntă în pivnița Morgei și după 
ordinală doctorului Babeșă suntă aduse 
susă și aședate pe o masă de marmoră, 
rendă pe rendă, redimate de păreți. Pri
veliștea e înfiorătore.

După ună cuartă de oră asasinulă 
păzită de ună jandarmă intră în odaia 
unde se află cadavrele. Pune mâna la 
ochi și încercă se plângă, der nu pote. 
Cu totă aparența tristă, pe care caută 
să ’șl dea, elă nu pare forte multă emo
ționată.

D. judecătoră de instrucția Pappă 
începe să’i arate una după alta victi
mele sale, cerendu’i să ’i spuie cum le-a 
omorîtă și unde a dată cu cuțitulă.

Asasinulă răspunde fără ca vocea lui 
să tremure.

— Când ai lovită în pieptă pe ser- 
vitoru’ ce a flisă elă?

— A țipată și a strigată : aoleo !...
Asasinulă povestesce cum a asasinat 

pe mătușă-sa și pe servitorea.
— Servitorei i-am dată cinci lovituri.

încâtă privesce copilulă, nu îșl aduce 
aminte câte lovituri i-a dată.

Confrontarea terminată, d. judecă
toră de instrucțiă ordona să-lă ducă la 
polițiă.

După aceea s’a făcută autopsia ca- 
davreloră.

Asasinulă fu condusă Luni la ban- 
cherulă, unde șl-a schimbată bonurile.

Lumea adunată pe poduri voia să’lă 
sfășiă, Grațiă energiei autoitățiloră, a- 
sasinulă a putută să nu fiă ucisă de mul
țime.

Incwăosciin.țare.
Premiulă de 200 de franci publicată 

în Nr. 9 ală „Meseriașului Română" ne- 
putendu-se conferi din causa unoră pe- 
decl ivite fără de veste, Comitetulă As- 
sociațiuuei pentru spriginirea învățăcei- 
loră și sodaliloră români meseriași, în 
ultima sa ședință a decisă a publica 
din nou : Concursă pentru două premii 
de câte 150 de franci pentru a se în
lesni mergerea la esposițiunea univer
sală din Parisă a unui măestru și a unui 
sodală.

Concurenții suntă obligați se pre- 
senteze Comitetului subscrisă cererile 
loră însoțite :

a) De ună certificată prin care să 
constate, că suntă Români.

bl De ună certificată prin care să 
dovedescă, că suntă măestrii seu sodall.

c) De o declarațiune prin care se 
obligă, că va da comitetului unu raportă 
despre obiectele espuse la esposițiune 
de industriași mici în ramurile: de lemnă, 
de lână, de pielăriă, de feră, precum și 
de alte industrii, ce le-ar putea apreția.

Cererile suntă a se adresa comitetului 
subscrisă pănă la 1/13 Iulie a. c.

Cererile intrate în urma concursului 
precedentă voră fi luate în considera- 
țiune.

Comitetulă Associațiuuii pentru spri
ginirea învățăceiloră și sodaliloră ro- 
mânl-meseriașl.
Bart. Băiulescu, Ioană Bozoceanii, 

preș.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS“ 
(Serviciulu biuroului de coresp. din Pesta-)

Pesta, 19 Iunie. Foia oficială 
publică numirea contelui Geza Te- 
leki c.a ministru de interne și de
părtarea din postulă de secretară 
de stată în ministeriulă de interne 
a lui Beniczky, fiindă numită în 
același timpă intendantă ală ope
rei și teatrului națională.

Bruxela, 19 Iunie. In ședința 
camerei interpelă deputatulu libe
rală Ianson în privința procesului 
socialistă din Mons și cjise, că mi
nisteriulă și maioritatea trebue ori 
să se supună, ori să demisioneze. 
Ministrulă președinte Bernaert de
clară, că n’are intențiunea se de
misioneze. Se născu ună viu schimb 
de vorbe.—In fața ferberei ce dom
nia , președintele camerei ridică 
ședința. Stradele suntă ocupate 
de polițiă, mare mulțime de omeni 
e adunată; e temere că voră is- 
bucni seriose tulburări de stradă.

Parisii, 19 Iunie. Ministrulu de 
marină declară că în curendu va cere 
unu credită de 50—60 milione. Miș
care mare.

Londra, 19 Iunie. „Standard'1, 
află din Odessa, că guvernulu rusescu 
a comandată 40 de locomotive și 1000 
de vagine pentru scopuri de transpor
turi militare.

DIVERSE.
BuziașO și Vinga. „Gazeta po- 

porululă scrie: Din datele statistice 
despre mișcarea poporațiunei din a- 
nulă 1888 se pote mai bine dovedi in- 
fluința și bunătatea apei acre ș, a băi- 
loră din Buziașă. Ca se putemă dovedi 
acesta vom face asămănare între datele 
de mișcare a poporațiunei din Buziașă 
și Vinga. Notămă, că Buziașu cu 460 
de numeri de case are 2473 de suflete, 
er Vinga cu 1000 de numeri de case are 

4796 de suflete, adecă îndoită atâtea cât 
Buziașulă. In anulă trecută s’au născută 
în Buziașă 56 feciori și 68 fete, laolaltă 
124 copiii; în Vinga s’au născută 62 fe
ciori și 51 fete, laolaltă 113 copiii. Din 
aceștia au fostă nelegiuițl în Buziașă 17, 
în Vinga 7. Au murită în Buziașă 39 
feciori și 39 fete, laolaltă 78. In Vinga 
79 feciori și 61 fete, laolaltă 140. Deci 
s’au născută în Buziașă cu 46 mai mulțl 
decâtă au murită, pe când în Vinga cu 
27 au murită mai mulțl decâtă s’au năs
cută. MorțI s’au născută în Vinga 5 
copii, în Buziașă nici unulă. Cifrele 
vorbescă. Mai notezu, că în Buziașă po- 
porulă întregă cu mică cu mare beu 
apă acră și se scaldă în apă acră.

Pentru tineri. La San Francisco a 
sosită nu de multă o tînâră fată, care 
a causată adevărată ferbere în orașă. 
Ea este de o frumsețe estraordinară și 
pe lângă acesta are și câteva milidne 
destre. Acestă fată fenomenală este 
principesa Kalukani, nepbta regelui Ka- 
lukan din Hava. Ea abia este de 
15 ani. Densa a plecată pentru o 
mai lungă călătoriă, a cărui scopu prin
cipală este Parisulă. De sigură, că ea 
va face sensațiă și la esposițiă. Muma 
ei încă a fostă de o frumsețe rară, o 
chiema Likiliki și a avuta ună sfârșită 
forte tristă. Ea s’a sinucisă. Ecă cum: 
înainte de acesta cu doi ani vulcanulă 
Mauna Loa băgase spaimă în locuitorii 
regatului. Intre populațiă este lățită 
credința, că numai atunci erupțiunea va 
înceta, când se va arunca pe crateru un 
membru ală familiei regale. Principesa 
Likiliki, fiindă și așa bolnavă de reuma- 
tismă, ca să scape de grije pe supușii 
fratelui ei, a sărită într’o di în crater, 
și minunea minuniloră, erupțiunea a și 
încetată de atunci.

C’girsuh'i pieței
dinj 19 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.40 Vend. 9.43
Argintă românescă - „ 9.35 n 9.40
Napoleon-d’orI- - - „ 9.38 n 9.52
Lire turcescl - - - M 10.60 n 10.68
Imperiali - - - - „ 9.60 n 9.68
GalbinI . „ 5.56 ii 5.60
Scris, fonc. „Albinau6°/0 „ 102.— M

„ r „ 5°/0 „ 98.59 J1 99.—
Ruble rusescl - - - „ 120.— „ 122.-
Discontulă - - - - 61/,—8°/0 pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 18 Iunie st. d. 1889.

Renta de aurii 4°/0 ------ 100.90
Renta de hârtiă 5°/0......................... 95.____
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 14'2.80 
Amortisarea datoriei câiloru ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune') - - 100.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - —. 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (3-a emio'une) - - 112.60 
Acțiunile băncei austro-ungare - - 904._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 312.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 302.50
Galbeni împărătesei- ------ 5.65
Napoleon-d’orI -------- 9.51
Mărci 100 împ. germane - - - . 58.40 
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.50

Editoră și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

O €300€300000000O' „ALBINA", 
Institotn it miiti și it temnii 
HT'iliala, Erașovu

ESCOMPTEZA RIMESSE BUNE cu «%, 
acdrdil împrumuturi cambi
ale CU 6l/2°/0-7%, can pelângă 
o reducere corespunc|etdre a 
suinei cambiului și întru câtă 
starea numerariului din cassă 
ar permite, se potu și de 
mai multe ori prolongi.

Informațiuni mai de aprope se 
potu lua (țilnică în biroulu insti
tutului, piață No. 00 dela 8—2 
ore d. a. g

ooooooo
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DESCHIDE ABONAMENT PE ANUL 1889
la

AMICULU FAMILIEI. țfiaru beletristică și enciclopedicu-literaru— cu ilustrațiuni.— Cursulu XIII. — Apare în 1 și 15 cji 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu retiesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațium din patriă și străinătate; și prin glume, în mare parte 
ilustrate, nisuesce atace câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totii nisuesce a întinde tutui oiu indivicțiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. țliaru bisericesc^, scolaru și literară — cu ilustrațiuni.— Cursulu XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2‘/2— 3’/2 cole, și publică portretele și biografiile archiereilorti și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunî, mai alesu funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totu soiulu de a- 
menunte și sciri cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu 
e 4 ti. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu altt patrulea esemplaru.
Numeri de prolui se Irimitia graiisu ori-cni cere.

------------- ; -------------

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:

1,52—17

H

se vinde cu prețuit! numai de 50 cr. 
esemplariulti spedatil franco.

Manualii catecheticti pentru primii 
ani scolastici, prelucratei după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fosta profesor 
de s. scriptură, catechetică și meto 
dică în seminariulii archidiecesană din 
Blașiu, actualmente vicarii archiepis- 
copescii în Făgărașă.—Acesta opt! de 
mare însemnătate pentru literatura ca
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbând Q unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețiloră noștri, er ceremo
niale bisericescl înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica nostră 
română. In note se arată și procederea 
ce are să o observe catechetula față 
cu discipulii săi. Acestă scriere are 
să fiă una îndreptară în mâna cate- 
chețiloru, învățătoriloră și a părinți- 
lora la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au să o dea miciloră băieți.—Pre
țuia unui esemplara din acesta opă,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariata metropolitana din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8n, avendă 
mai multe poesii în texta, — este 1 fl.

Omiliile celui dintre sfinți Părin
telui nostru Ioana Gură-de-Auru la 
epistolele sfântului apost. Paula cătră 
Titu și Filemona. Traduse de Con
stantina Morariu. Prețuia unui esem
plara cu porto francată e 60 cr.

Dumnedeesca liturgie a celui din
tru sânțl părintelui nostru Ioana Chry- 
sostoma compusă din operele acelui 
sânta părinte, de Ioana Boroșiu pa- 
rocha gr. cat. și ases. consist. Pre
țuia unui esemplara cu porto-francata 
e 40 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:
Mărgăritarulu sufletului. Carte bo

gată de rugăciuni și cântări bisericescl, 
forte frumosa ilustrată. Prețuia unui 
esemplara broșurata e 40 cr., legata 
50 cr., legata în pânză 80 cr., legata 
mai fin 1 fl., legat în piele 1 fl.30, în legă
tură de luxa 2.50—2.80

Miculu mărgăritarii sufletescii. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosa ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuia unui 
esemplara broșurata e 15 cr., — legata 
22 cr., legata în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele. 
Cu mai multe icone frumose. Prețuia 
unui esemplara e 10 cr.; 50—3 fior.; 
100=5 fl.

Visulti Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmata de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru- 
mose. Prețul unui esemplar legat sped at 
franco e 12 cr., 50 esemplare 5 fl., 
100 esemplare 9 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețuia unui esemplara legata și spe- 
data franco e 15 cr.; 40 de esem
plare 6 fl.; 100 esemplare 10 fl.

Papiu este multa mai bine cunoscuta 
clerului româna, decâta să fiă de lipsă 
a mai recomanda acesta nou products 
ala d-sale. Clerula româna a învă
țata a’i aprețui scrierile d-sale pentru 
însemnata lora valore literară.—Noula 
toma de predici întrece însă tote vo- 
lumurile de predici edate până acum, 
prin întocmirea sa — avenda o notiță 
istorică la fie-care sărbătore, — care 
arată timpula introducerei, fasele prin 
cari a trecutu și modula cum s’a sta
bilita respectiva sărbătore. — Prețuia 
unui esemplara cu porto francată e 
2 fl. v. a.

Cuvântări funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioana Papiu. — Acesta 
voluma de peste 24 cole cuprinde: 
8 cuvântări acomodate pentru orl-ce 
cașuri ordinare de morte, 4 pentru 
cașuri ordinare de morte întâmplate 
în timpuri diferite ale anului, 10 la 
cașuri ordinare însă mai speciali de 
morte, 4 la înmormântarea omeni- 
lora bătrâni, 5 la înmormântarea prun- 
cilora, tinerilora și a junilora, 9 la 
cașuri de morte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cole urmeză o mul
țime de iertăciuni precedate de o in
troducere generală în iertăciuni, și 
anume: 1 iertăciunile bărbatului dela 
muiere, 2 —a muierei dela bărbata, 3
— a părintelui dela fii, 4 — a mamei 
dela fii, 5 — a fiiloră dela părinți, 6 
a fratelui seu surorei dela frați și su
rori, 7 — a nepoțilora dela moși, moșe, 
buni, bune, străbuni, străbune, 8 — a 
nepoțilora dela unchiu și mătușe, 9 — 
dela nemuri și consângeni mai depăr
tați, 10—dela consoțl de aceeași ocu- 
pațiune 11—dela binefăcători, amici, 
cunoscuțl și dela toți creștinii adunați. 
Recomandăma clerului româna acesta 
bogata voluma de cuvântări funebrall 
și iertăciuni lucrate amăsurata tuturora 
cerințelora preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețul i unui esemplara 
spedata franco e 2 fl. v. a.

Cuvântări bisericesc!, tomula HI, 
scrise de Ioana Papiu. —Acesta toma 
cuprinde predici pe Dumineci și se 
estinde pe 12 cole 8° mare.—Prețuia 
unui esemplara spedat franco e 1 fl. v. a.

Orientele catolicii seu concordan
țele tradițiunei în două limbi—română 
și latină, tracteză despre primatula bi- 
sericei și se estinde pe 22 cole 8° mare.
— Scrisfi de Ioana Papiu. —Opula acesta 
a fosta recensata favoritora și lăudat 
și de foile străine.—Prețuia unui esem
plara spedata franco e numai 1 fl. 50.

Resultatele filosofiei seu cuuoscin- 
țele cele mai de frunte despre natura 
spirituală a omului, despre relațiunile și 
scopula lui espuse în moda populară 
de profesorală Dr. Iosifă Frapporti și 
prelucrate în traducere liberă (cu fa
cultate dela autorulă) de Ioană Papiu.
— Acestă opă, care se estinde pe 11, 
cole 8", e forte acomodată ca premiu 
pentru cei ce absdlvă scola poporală,

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

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

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

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

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

Biblioteca Șatenului Românii. Car
tea UI și IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețuia 
la ambele 50 cr. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețuia 30 cr.

Colectă de recepte din economiă, 
industriă, comerciu și chemiă. Prețuia 
50 cr.

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

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

Manualii de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri, de Maximă Popa, profesoră la 
gimnasiulă din Năsăuda. — Manuala 
aprobata prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Pretulă 30.

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrila Trifu profesoră preparan- 
dială. Prețuia 80 cr.

Catechese pentru pruncii școlari 
din școlele poporale. După George 
Mey preotă în Schorzkirch din diecesa 
de Rottenburg de Titu Budu parochă 
gr. cat. în Satu-Siugatagu, protopopule 
distr. Mara, adm. Vicarială ală Mara
mureșului etc. etc. Edițiunea II. Pre
țuia unui esemplara cu porto francată 
1 fl. 05 cr.

Din trecutulu Silvaniei. Legendă 
de Victoru Russu. Prețuia unui esern- 
plară cu porto francată 1 fl. 05 cr.

Prin morte la victoriă. Comedia 
într’ună actă. După A. Kotzebue lo- 
calisată de Irina Sonea n. Bogdană. 
Prețulă unui esemplaru 10 cr.

Influința mândriei. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețulă unui e- 
semplară 30 cr.

Cuvântări bisericesc! în tote săr
bătorile de peste anu de Ioană Papiu. 
— Una volumă de peste 24 cole 8° 
mare, liârtiă fină. — Numele d-lui I.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚiP’ 
acțiile tuturoru bânciloru române

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

Merinde uela școlă seu învățaturi 
pentru poporu culese din diarula unui 
școlara de Dr. Georgiu Popa. — Opula 
acesta, pentru povâțuirile lui valorose, 
are sS ocupe una loca de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-la au- 
tora a avuta nimerita idee, de a pu
blica prin opula de față una diaru de 
școlă, ce și-la făcuse ca eleva de anul 
I ala școlei poporale superiore din 
Câmpeni, va se dică pe când era în 
ala 4-lea ana de școlă. In acesta cliar 
se cuprindă diferite impresiunl din co- 
pilăriă, atâta din școlă câta și afară 
de școlă: o colecție bogată de dife
rite povățuirl primite dela învățătorula 
său, pe cari autorula le-a prelucrata 
și desvoltata cu multă îngrijire. Cele 
mai fundamentale principii cu privire 
la morală, religiune, naționalitate, igi
enă, economie, istoriă etc. etc. se află 
în acesta opă, așa că singura numai 
câteva din cele 32 capitule, cum ar fi 
d. es. capitulula despre fumata, des
pre curățirea trupului etc. ar fi de 
ajunsa pentru a merita să nulipsescă 
din nici o bibliotecă poporală româ- 
nescă. Opula cuprinde 289 pagine 8° 
—Prețuia unui esemplaru cu porto- 
francata e 1 fl. 10 cr.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală e Emilia Lungu. Prețuia 15 cr.

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

Idealulu perdutu. Novelă originală 
Paulina C. Z. Rovinaru. Prețuia 
cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală.—Continuarea novelei: Idea
lulu .......... ... ~ '
nar.

a

de
15

pierdutei de Paulina C. Z. Rovi- 
Prețula 15 cr.

Miseriile sociale. Novelă de Pau-
C. Z. Rovinaru. Prețuia 20 cr.
Fântâna dorului. Novelă poporală 

Georgiu Siinu. Prețuia 10 cr.
Codreanu craiulii codrului. Baladă

Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.
Ultimulu Sichastru. Tradițiune de 

Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.
Bunica și Nepoțelulu. Schiță din 

sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve G. Simu. Prețuia 10 cr.

Probitatea în copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețuia 10 cr.

Elu trebue se se însore.
Maria Schwartz, traducere 

F. Negruța. Prețuia 25 cr.
Branda seu Nunta fatală.

din emigrarea lui Dragoșa. Novelă is
torică națională. Prețuia 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după 'Wachsmann, de Ioana 
Tanco. Prețuia 30 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantina Morariu. Prețuia 50 cr.

lina

de

de

de
Novelă 
de N.

Schiță

în Gherla (Sz-ujvăr. —Transilvania), unde se cumpără 
cu prețurile cele mai bune.

|K

Tipogratia A. MUREȘIANU, Brașovu.


