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Raportulă senatorelui Orleanu și Ardelenii. I
Brasovii, 24 lanuariu st.

Mai acum trei ani unulă din cunoscuții noș
tri colaboratori, vorbindă în foiletonulă diarului 
nostru despre cele petrecute cu țăranii 
din Bănată în România, ne spunea, că
curile politice din Bucuresci în privința naționa
lității române ar esista două concepte, și anuma 
Românii de dincăce ară fi considerați acolo ce 
„străini de origine română1', ear veneticii de peste 
Dunăre aședați în țără ca „Români de origine 
străină."

Aceste espresiuni ale foiletonistului nostru le 
luasemă p’atunci ca nisce observări sarcastice, 
născocite de a sa fantasia, cari nu voră pută 
deveni niciodată o durerâsă realitate.

Ne-amă înșelată. Se vede că viua îmagi- 
națiune a scriitorului a reflectată atunci cu fide
litate credințele politice, cari de vre-o câțiva ani 
s’au încuibată în capetele legiuitoriloră actuali 
ai Țării românesc!.

D-lă senatoră Orleanu, ca raportară delegată 
în cestiunea petițiunei adresată la Senată de es- 
pulsații: Ciurcu, tatălă și fiiulu, și I. Corneanu, 
dice în raportulă său aprubată de majoritatea 
comisiunei de petitiunl, că „Ardelenii în Româ
nia nu suntă decâtă nisce străini de origine ro
mână" și de aceea ei nu potă avă nimică comună 
cu „Românii de origine străină" de dincolo.

Eată ună modă de argumentațiune, care 
păte fi numai în favârea tesei susținute de Hun- 
falvy alias Hundsdorfer cu privire la Românii 
din Ardălă.

N’amă avă nimică de disă, dăcă amă sci că 
raportulă d-lui Orleanu n’a fostă alcătuită cu în
voirea d-lui ministru-președinte Brătianu. Dăr lu- 
crulă fiindă astfelă, ca publiciști independenți 
datori suntemă românității năstre, ce ni se dis
pută din partea străiniloră, negându-ni-se totodată 
și dreptulă de a trăi în acestă stată, pentru a 
căruia apărare și mărire amă contribuită și con- 
tribuimă cu averea și cu sângele nostru, de a 
trăi Țcemă, aici ca R' mâni, cu limbă și cu cul
tură românăscă, datori suntemă a ne ridica gla- 
sulu totdăuna, când vedemă, că frați de ai noș
tri, fiă de aici său de dincolo, alunecă pe povâr- 
nișulă creată de străini în detrimentulă români
tății poporului nostru.

N’atribuimă asemeni intențiuni âmeniloră 
chiămați a juca ună rolă politică dincolo de Car- 
pați, dăr cu părere de rău trebue să vedemă, că 
ajunge ca unulă din cei chiămați să rostâscă său 
să scrie ună cuvântă nerumegată și necântărită, 
pentru ca să descurageze pe toți cei mai mititei 
și slabi de inimă.

Nimenea nu va tăgădui, că poporulă ger
mană n’ar fi fârte numărosu, compactă și civi- 
lisată și destulă de tare în consciința Iui națio
nală, și cu tdte aceste principele Bismark se plânge 
că elementulă germană e amenințată de înstrăi- 
nave și de cosmopolismă.

6 re frații noștri de dincolo cu darulă pu
terii în mână să n’aibă nici o causă d’a se teme 
de înstrăinare și cosmopolitismă ?

Dăr acăstă îngrijire îi privesce pe ei, pe noi 
cești de dincăce ne îngrijescă acusările, ce ni se 
aruncă dela înălțimile tribuneloru parlamentare 
din Bucuresci.

In Ardeală suntemă prigoniți, pentru că sun
temă și vremă să rămânemă Români; în Țâra 
românăscă suntemă acum nesocotiți și desprețuiți 
sub nisce pretecste Hunfalviane, că amă fi străini!

Ciudată situațiune pentru noi! O asemenea 
stare de lucruri nu putea să fiă nici în Abdera 
pe vremile lui Democrită, care dăcă ar veni as
tăzi în mijloculu nostru și ar vedă cum luptămă 
„noi în contra năstră" de sigură ar esclama: 
„Bravo, ămeni buni! Eată Abdera mea! eată 
Abderiții mei!"

In Budapeșta ni se facă cele mai grave și 
mai nedrepte acusări și în Bucuresci întâmpină 
acele acusări ună resunetă, ce păte servi numai 
spre întărirea loră! A confirma acele acusări dela 
tribunele parlamentare nu e, după a năstră pă
rere, nici politică nici prudentă. Pentru nisce 
cașuri isolate nu se păte condamna ună poporă 
întregă și fii lui, cari păte cu multă durere și 
mâhnire a inimii au fostă siliți să-și părăsâscă 
țâra. Nu păte fi nicidecum în folosulu Româ- 
niloră, ca acei fii nenorociți să fiă puși în cate
goria „Jidoviloră rătăcitori."

Raportulă d-lui senatoră Orleanu, așa după 
cum este ticluită, lasă a se vedâ involuntară, 
că Bucurescii cu Peșta și-ară fi dată mâna să 
jăce contra năstră rolulă celoră doi birjari din 
poveste.

In Aradă pe o uliță strimtă se întelnescă 
fațâ în față doi birjari. Și într’o birjă și în- 
tr’alta ședea câte ună Jidovă. Nici unulă din 
birjari nu vrea să ferească. Celă mai inimosă 
se aruncă josă de pe capră și începe să Iovâscă 
sdravănă cu biciulă pe Jidovulă din birja ad
versarului său. Atunci ală doilea birjară se dă 
și elă josă și se aruncă cu biciulă asupra celui- 
laltă Jidană (jicându: „Hei frățiăre, dâcă bați tu 
pe Jidanulă meu, apoi bată și eu pe ală tău!" 
Astfelă se pună amândoi și îmblătescu amară pe 
bieții Jidani nevinovațl.

Acâsta anecdotă ni-a venită în minte când, 
aucjirămă și vădurămă acusările d-lui Ionă Bră
tianu aduse la adresa Ardeleniloră, atâtă în cu- 
noscutulă său discursu Jin Senată, câtă și în 
raportulă d-lui Orleanu.

„Frate Tisza" — dice d. Brătianu —„dâcă

cum (jică și 
una cu Ro- 
este numai, 
acâstă iden-
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dai tu în Românii mei, apoi dau și eu îp Ro
mânii tăi!"

Și astfelă dau amândoui împreună fără ca 
noi, bieții de noi, să avemă vre-o vină, decâtă 
că suntemă și vremă să remânemu Româ ni!

Acum la rândulă nostru spre a pută fi mai 
bine înțeleși de ămenii d-lui Brătianu intrebămă: 
De cine este adi incunjurată d. Ioană Brătianu? 
de 
de

I

„străini de origine română
origine străină?"

Faptele răspundă 
trebare.

Pentru ilustrarea 
face o revelațiune, ]_ 
amă fi lăsat’o să dârmă somnulu celă de mărte 
în care ni-au adâncită ămenii noștri, cari facă 
politică de adi pe mâne, său, cum s’ar dice mai 
nimerită, cari facă politică militantă din mână 
în gură.

înainte cu vre-o doi ani unulă din colabo
ratorii diarului nostru avă o convorbire c’ună 
distinsă bărbată politică din Bucuresci, care 
trăiesce în apropierea d-lui Brătianu, acestă 
bărbată dicea atunci cătră colaboratorulă nostru :

„Ei domnule, când ai sci d-ta ce serviciu 
întinsă de spionagiu întreține în România ună 
stată vecină nu te-ai mai mira de locă pentru 
atitudinea năstră față eu d-vâstră! Acelă stată 
este atâtă de bine informată încâtă ne cunâsce 
pe fiecare, cum amă dice dela caporală pănă la 
generală, cunâsce chiar și poftele năstre!"

Colaboratorulă nostru prefăcându-să naivă 
ilă întrebă: cunosci d-ta scrierile lui Marțianu 
in contra teoriei lui Lisst „Drang nach Osten?" 
Și dăcă le cunosci pentru ce nu le puneți in 
aplicare când vedeți, că vă copleșesce acum și 
spionagiulă, care este în modă indirectă între
ținută și nutrită cu banii d-vâstră?"

„Cum se păte? — Prea bine, eată cum:" 
„D-vâstră a-ți înființată multe institute nu

mite din „inițiativa privată," dăr cari în reali
tate operâză sub egida âmeniloră d-văstre poli
tici și sub controlulă guvernului română. La 
tăte acele institute ați importată funcțiunari de 
naționalitate străină din acelă stată vecină, cari

“ „său de Români

nu prisosii la acâstă în-

ei ne vedemă constrînși a 
pe care în alte împrejurări

sunt retribuiți cu câte 4000, 8000, 10,000
franci pe ană și așa înainte, pănă ce unii din ei 
au ajunsă să aibă în Bucuresci ca salarii fabu. 
lăsa sumă dela 30 pănă la 60,000 lei pe ană- 
Acești âmeni, fiindă grasă plătiți, potă să se vâre 
în tâte „seratele d-vostre dansante" și avendu pu
țină trăbă și fiindu și mai puținu controlați, ne- 
putândă de altă parte nicidecum sâmți româ- 
nesce, e lucru firescă ca să facă pe spionii și în 
cele din urmă chiar și pe corespondenții gaze- 
telorîi rău voitâre României.11

„Ei frate, ce avemă să facemu dăcă n’a- 
vemu âmeni?"— „Așa e! decâtîi în acestă casă 
era mai bine să recurgeți la âmeni specialiști 
din Francia, Italia și Belgia, și niciodată la acei 
vecini, despre cari din capulă locului sciați, că 
nu vă suntă binevoitori, ci vi nu la d-vâstră în 
țâră cu idea preconcepută d’a contribui la sdro- 
birea elementului română."

Multe amu avă de (lisă în acăstă privință, 
dâr preferimă a ne mărgini la vorbă, ca să nu 
ni se dică ârășl că ne-amu amesteca în trebile 
României.

Constatămă numai unu singurii lucru, că 
Ardelenii au fostă și suntă rău văduți în Ro
mânia numai de elementele netrebnice străine, 
îo contra cărora ei pururea au luptată înce- 
pândă dela Lazară și pănă astădi.

Românulă din România, după 
savanții istorici de dincolo, e totă 
mânulă din Ardeală. Nenorocirea 
că fruntașii lui pară a nu înțelege
titate de sânge și că d. Ionă Brăteanu, păte fără 
voia d-sale, e împinsă a învrăjbi și mai tare re- 
lațiunile de sânge ale acestui nămă ajunsă să 
fiă pribâgă, fiindă că în nici una din provin
ciile române nu mai păte străbate de atâta grâză 
de striănismu.

Acestă străinismă numai în vremea lui Ip- 
silante mai cuteza să-șî ridice capulă cu atâta 
îndrăsnălă și îngâmfare în România, precum a 
începută să și-lă scâtă la ivălă de câțiva ani 
încăce sub pacinica ocârmuire a d-lui Brătianu.

Și tocmai distinsulă bărbată de stată Ionă 
Brătianu să nu vâ(jă acăstă primejdiă? — Ne 
mirămă cu uimire și lăsămă în sarcina cronica- 
riloră istorici de a face bilanțulă diplomatică și 
politică ală d-lui Brătianu pentru răstimpulă de 
patrudeci de ani.

Din parte-ne curmămă discuțiunea, ce cu 
multă părere de rău amă fostă nevoiți să o 
avemă cu d. ministru-președinte Brătianu, dicându 
la urmă numai puține cuvinte.

Dăcă d. Brătianu va coptinua a merge pe 
calea, pe care a apucată de v’ro câțiva ani în
căce, fârte ne tememă, ca în bilanțulă d-sale po
litică să nu lase urmașiloră săi ună înfiorătoră 
deficită în ceea ce privesce desvoltarea simță- 
minteloră naționale la „Românii de origine străină“ 
cu cari îi place să se servâscă, pentru a lovi 
în „străinii de origine română," în rândurile că
rora, după cum au ajunsă lucrurile, se potă nu
măra adi chiar și neaoșii Români din Țăra ro- 
mânăscă, cari suntă striviți și sleiți de dilnicile 
esploatări ale străiniloră.

Căletoria Prințului Muntenegrului.
Amu comunicații, că prințulă Neculae ală 

Muntenegrului a plecată la Petersburgă. înainte 
de acesta a fostă în Parisu și „Pol. Korr." co
munică următârele amărunte despre șederea sa 
în Parisă :

Principele a făcută o visită d-lui Grevy, care l’a 
invitată la ună dejună. 0. Freycinet, ambasadorulă 
turcescă Essad pașa, agentulă militară rusă br. Frederiks 
și alte persâne de distincțiune i-au făcută principelui vi- 
site. Despre scopurile călătoriei sale se facă cele mai 
diferite combinațiunî. 0 foiă din Parisă susține, că sco- 
pulă principelui este mai ântâiu să asigure în ce'ă mai
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scurtă timpă însemnate predări de arme și munițiune. 
E faptă, că principele s’a pusă în legătură cu diferite 
fabrice de tunuri și arme, anume Claparede din St. De
cis. Se vorbesce despre o predare de 35,000 de bucăți 
de pusei, pe care principele să le fi comandată la Hell- 
brunner în Parisă. In cercurile financiare din Parisă se 
vorbesce multă și de încercarea d’a face ună împrumută.

In același timpă s’a începută o nouă or- 
ganisare a armatei muntenegrene. Cadrele ar
matei constau dintr’ună regimentu de infanteri- 
după modelulă elvețiană. Obligată la serviciă 
e fiecare Muntenegrănă dela 18 pănă la 40 de 
ani ai etății. In vârstă de 18 ani fiecare se 
supune unei instrucțiuni de două luni. In fie
care ană se facă cursuri de repetițiune și totă 
la doi ani manevre mari. Tinerii dela 10 pănă 
la 18 ani ai etății formeză ună corpă de cădeți. 
Instructoră ală regimentului de cadre este colo- 
nelulă Ging din Aargau, care are pe lângă sine 
mai mulți oficeriși sub-oficeri mai bătrâni elvețianl. 
Uniforma regimentului constă din tunică albastră 
cu passepoils (margini) roșii, pantaloni suri închiși 
cu o vargă roșiă în afară, coită prusiana, arma 
e carabina Vukotics cu baionetă.

Deshaterile asupra Polonilorii.
La 30 Ianuariu s’aă continuată desbatcrile asupra 

Poloniloră în camera deputațiloră prusian!.
Conservativulă Tiedmann (fostă adlatus ală lui 

Bismarck) dise, că Polonii ară ave să mulțămăscă lesui- 
țiloră nenorocirea loră. (Furtunâse întreruperi în cen
tru). Espulsările sunlă o măsură națională.

Rickert începe o polemică violentă în contra lui’Bis- 
marck, care se ’ncheiă cu o scenă furtunâsă. Să vor
besce mereu de măsuri naționale; pote că și monopolulă 
rachiului ar fi o măsură națională. Decă s’ar primi, es
pulsările s’ar practica mai blândă. Rickert vorbi contra 
învinovățirii lui Bismarck, că liberalii ar avă legături se
crete cu Francia. Cancelarulă era obligată să numescă 
nume său să tacă. (Oho! în drăpta). Patriolismulă nos
tru este totă așa de bună, ca și ală cancelarului. Res
pingă acăstă ridicare a iubirei de patriă a vreunuia peste 
a năstră. (Aplause în stânga). Este ridiculă îngrijirea 
că țăra mărginașe din Ostă ni s’ar pută smulge prin pro
paganda polonă, asta nu o credă nici chiar Polonii. (Con
trazicere și aprobare). In casă însă, când ară încerca-o, 
atunci i-amă trimite acolo unde se cade. (Forte corectă! 
în stânga/ Nimică n’a stricată mai multă germanismu
lui în ostă ca tarifulă vamală din 1879, care a nimicită 
comerciulă, fără a ajuta agriculturei. (Aprobare în stânga). 
Ministrulă Puttkamer a adusă eri câteva cașuri singura
tice. Eu însă îi aducă sute de cașuri de cruzime și as
prime. Vrea ministrulă nume ? Ii stau la disposițiă. 
(Mișcare). A fostă necesară să se arunce în miseriă și 
în esilă âmeni nesupărători și onorabili ? Ministrulă și 
d-vâstră (arătândă spre drăpta) aveți alte idei despre 
umanitate. Corespunde acăstă procedere onărei și dem
nității imperiului nou născută ? CMare mișcare). Să vă 
arătă ce s’a (fisă în Reichstag și în Monitorulă statului 
în 1870 despre espulsările Germaniloră din Francia ? 
(Vii strigări în stânga și în centru: Da, citesce 1 Windt- 
horstă strigă: Citesce numai! Neliniște în drăpta). Atunci 
vorbea Monitorulă statului, că e o bătaiă de jocă a drep
tului poporeloră, că suntă măsuri barbare. Adi facemă 
același lucru. (Neliniște îndelungă). Poporulă germană 
să scie, că sunlă încă aci bărbați, cari au curagiulă să 
spună puternicului cancelară adevărulă, acestui puternică, 

care acum n’are curagiulă să disolve Reichstagulă. (Fur- 
tunăse întreruperi în drăpta. Repețite Bravo! în stânga 
și în centru). Dăcă germanismulă dă îndărătă, o parte 
esențială din vină o părtă politica școlară a lui Păttka- 
mer-GossIer. Aci să ajutămă. Acesta ar fi ună mai 
bună mijlocă, decâtă a amenința cu espropriarea pose- 
siunei polone și eu interzicerea căsătoriei cu Polone. Că 
cancelarulă a propusă împăratului o combinațiune minis
terială, Windthorst Rickert, nu credă pănă ce Bismarck 
nu ’și va da cuventulă de onore, că așa este. (Mare ila
ritate) Elă cere dela Poloni, cuvăntulă loră de onore, de 
ce nu noi dela elă? (Fârte bine! și ilaritate). Nici ună 
ministru nu s’a bucurată vr’odată de atâta încredere, n’a 
fostă atâtă de puțină contradisă, ca acestă puternică băr- 
bafă de stată, și elă se plânge de fricțiuni!? (Fârte bine! 
și puternice Bravo!). Chiar și în politica financiară ne-a 
imputată Bismarck obstrucțiuni, după ce i-amă încuviin
țată 180 miliăne dări nouă. Bismarck ne-a promisă eri. 
că în viitoră va veni mai desă în camera deputațiloră. 
Credeți-mi, că eftine nu voră fi aceste visite. (Mare ila
ritate, vii aprobări). Bismarck n’are nici o simțire pen
tru adâncimea contrastelor^ politice în poporă. (Mișcare), 
împotrivirea nâstră, amăsurată lucrului, o numesce elă 
oposițiă negătore. Națiunea scie ce posede în noi (Putt
kamer strigă : Fârte corectă! Aplause ironice în drăpta) 
Ba, d-le ministru, de ce nu disolvați Reichstagulă ? încă 
odată întrebă, de ce nu aveți curagiulă? (Neliniște). 
Vomă lupta, ca nu cumva odată întrâga națiune să zacă 
în pulbere închinându-se umilită înaintea cancelarului și 
să renunțe cu totulă la propria ei dorință și cugetare, 
(Aplause furtunâse în stânga). Vomă purta noi grije în 
Reichstagă, ca nici ună stată singuratică să nu spargă 
barierele constituțiunei. Vomă apăra Reichstagului posi- 
țiunea sa ce i se cuvine înaintea lui Dumnezeu și a âme- 
niloră- (Ultimele cuvinte ale iui Rickert mai nu se mai 
aucfiau de urletele furiâse ale dreptei și de ne’ncetatele și 
durduitârele aplause ale stângei și centrului. Cu mare 
ostenâlă isbuli președintele, sunândă mereu clopoțelulă, 
a face să fie ascultată ministrulă Piiltkamer).

Puttkamer declară: Nu suntă responsabilă de as
primile singuraticiloră espulsări și iau răspunderea numai 
pentru măsurile principiare. Asprimile de care a vorbită 
Rickert nici nu s’au întâmplată. Acesta o combată cu 
hotărire. (Aplause în drăpta.)

Hagens, națională-liberală, provocă rîsete prin pa
tetica declarațiune, că Europa o are la spatele sale 
(Richter strigă: pe lângă localități din împrejurime), că 
față cu geniulă lui Bismarck chiar și celă mai invențiosă 
Odysseu este ună băiată orfană (Mare ilaritate), acâsla 
a arătat’o resultatulă cestiunii Carolineloră. Lungulă său 
diseursă fu însoțită de continue salve de rîsete. Amicii 
săi și-au dată ostenâlă a-lă face să înceteze.

Ministrulă de răsboiu Bronsard dădu lămuriri 
asupra participării Poloniloră la serviciulă militară. Nu- 
mărulă cadețiloră poloni a decrescută continuu în anii 
din urmă și acum nu mai e nici unulă. (Audiți!) Numai 
nobilimea polonă din Silesia de susă servesce mai de
parte în armată. învinovățirea de eri a lui Windthorst, 
că catolicii suntă tractați mai rău în raporturile de 
înaintare decâtă evangelicii, nu e întemeiată; nici Po
lonii nu suntă mai rău tractați. Puținii Poloni, cari 
servescă în armată, facă chiară o bună înaintare, pentru 
că în ei soldatulă e mai tare decâtă Polonulă. Intr’o 
provinciă cu totulă catolică, generalulă comandantă și 
amândoi generalii de divisiă suntă catolici. (Auriți! în 
drăpta.) Vă rogă urgentă, nu aruncați în armată lupta 
pentru cultură. (Furtunâse aplause în drepta și în stânga.) 
Acăstă cuirasă este destulă de tare, der cu Iote astea 

vă rogă să nu o faceți. (Aplause repețite.) Trebue să 
vă’ndestuliți, când vă asigură aci pe onâre și pe cons- 
ciință, că nu se face nici o deosebire din causa credinței. 
(Puternice Bravo! în drăpta.)

Polonulă Jadzewscki protestâză în contra măsuri- 
loră ce le-a luată deja guvernulă și car! se aștâptă să 
le ia. Prin amenințări cu espropriări nu se lasă Polonii 
a fi înspăimântați.

Conservativulă Hammerstein își esprimă îngrijirea 
in contra ideii espropriării. pe care în totă casulă can
celarulă numai a alins’o. Să nu se ia în vedere vii- 
torulă depărtată (Aha! in stânga), când nu voră mai 
conduce frînele puternicile mâni de acum.

Cu acâsta s’au încheiată desbaterile asupra Po
loniloră. S’a votată apoi o propunere, prin care se 
aprobă nisuințele de întărire a germanismului, dâr se 
desaprobă măsurile de espulsare.

SOIRILE DILEI.
Ilustritatea Sa d-lă episcopă Ioană Popasu a 

adresată o circulară cătră toți domnii protopopi din 
diecesa Caransebeșului, în care îi face atenți că: de re- 
presentanți ai părțiloră Iitigante în procese divorțiale să 
primâscă numai advocați diplomați, ori astfelă de persăne, 
cari dovedescă cu atestată, că din partea consistoriului 
diecesană s’au găsită apți și deplină cualificați de a re- 
presenla părțile in fața judecătoriei bisericescl.

—x—
Ministrulă ungurescă de interne prinlr’o ordonanță 

dela 14 Ianuariu n. dispune, ca comercianții ambulanți 
numiți piconarP și „făclieri* , cari vândă icâne sfinte și 
tipărituri din țâră și din afară se fiă supraveghiați. — 
Ce spaimă va fi mai cuprinsă pe ministrulă de interne ?

*) ai = ani.

—x—
Același ministru a permisă intrarea din România 

a cărnei sărate seu altcum conservate sub condițiunea, 
ca să se dovedescă, că guvernulă țării, în care se impârtă, 
nu opresce trecerea cărnii peste graniță. E oprită inse 
fără escepțiune intrarea cărnei prispele.

—x—
Unu soldată română fu prinsă MercurI în Boița 

de câtră gendarmi, avendă pușca cu patrone la elă. 
Gendarmii l’au adusă în Sibiiu. Soldatulă dice, că s’a 
dusă în Boița la o petrecere.

—x—
In Chichinda-mare vr’o 6 gendarmi au arestată pe 

mai mulți țărani, cari au fostă bănuițî de ună omoră. 
Gendarmii cu acestă ocasiune au comisă brutalități, spune, 
.Kolozs. Koz.< Pe trei țărani i-au bătută cumplită cu 
patulă puscei și în sfârșită i-au desbrăcată și i-au cul
cată în zăpadă, bălându-i din nou cu piciârele și cu 
patulă puscei, a?a că unulă îndată a și murită, ală doi
lea încă a murită, ală treilea trage de mdrte. Investiga- 
țiunea s’a pornită și din partea judecătoriei, care a 
constatată, că nu nenorociții bănuițî, ci doi Ciangăi au 
comisă omorulă.

—x—
.Egyetârtâs*  află, că căpitanulă orașului Peșta 

Ioan Torok în curendă se va numi fișpană ală comita
tului limișu. Se scie pentru ce i se încredințeză fișpa- 
natulă Timișului: se crede, că va scăpa de peire teatrulă 
ungurescă din Timișâra, îndemnândă poporațiunea co
mitatului a-și goli pungile pentru susținerea lui.

—x—
«Kolozsvâri Kozldny' scrie următârele: Kozma Aron, 

preotă gr. or. română din Rohă, lângă Lăpușulă ungu- 
rescă, a trimisă 5 fl. »Kultur-egyletulu.i< ^nostru. De ar

FOIIjETONU.

Strigături poporale diii SBlagiu
adunate de I. P. Lazaru.

Vin’ mândră să ne luămă 
Că prea bine sămânămă;
Și la ochi și la uitată, 
Ca doi porumbi la sburată, 
Și la ochi și la sprâncene 
Ca doi porumbași la pene. 
Tu n’ai mamă, eu n’am tată, 
CugețI c’am picată din pâtră. 
Tu n’ai frați, eu n’am sororl. 
CugețI c’am picată din nori.

** *
Scil tu mândră acu-î ună ană, 
Câtă de dragi ne mai eramă ? 
Dintr’ună mâră și dintr’o pâră 
Ne era cin’a de-o sâră.
Astăzi dintr’o merță plină 
Abia ne este de cină.

** *
AuZlt’am bade eu, 
Că maicăte-I pare râu 
Pentru-că te iubescă eu, 
Spune bade maicăte-I.
Să nu-și bage bălă ’n âsă 
Că nu-i voiă fi noră ’n casă;

Pân’ a cresce mință ’n tindă
Să bată cu spicu ’n grindă;
Pân’ a cresce mință ’n casă 
Să bată cu spicu ’n mâsă.

** *
Crâșmariță dela vamă,
Prinde’ ună puiă și ne fă zamă; 
Căci cândă omă veni ’napoi 
Pentru unulă ți omă d’a doi.

** *
Măruțiă roșiu pădureță
Ce esți bade așia marețiă,
Cu trei rânduri de pără creță;
Cu cămeșa cu ramuri?
De mareță te prindă friguri! 
Maică ține vineriie,
Să na-’lă prindă frigurile;
Dar’ eu țienă Vinerea mare, 
Ca se-’lă prindă și mai tare.

** *
Lelița cu nasulă lungă 
Duce de mâncată la plugă, 
Uitându-să pe răZâre
Varsă âlă pe piciâre.

* ± *
Dorule, urită de lume
Nu te mai lega de mine,
Dorule durere rea;
Eși dela inima mea;
Că-i destulă de noă Z^e> 
De cândă strici inimă ’n mine. 

E destulă de nâă aî *)  
De cândă la inimă-mi stai.

** *
Cine nu sci dorulă, ce-i 
Lăsate-ar’ in drumă se pei. 
Cucuie penă galbână, 
Eu mă culcă, tu mă lâgănă; 
Ca eu n’am fostă invețată 
Să rnă culcă nelegănată.

** *
Spune-mi bade cândă te duci 
Să-ți dau două mere dulci, 
Două mere ori două nuci;
Să le mânci în lazaretă, 
Puneți-s’ar junghiu ’n peptă
Să te ’ntorcl bade ’n dereptă.

*
* ♦

Vinu-i bună, vinarsu-’mi place, 
Omă de frunte nu m’oiu face. 
Cui ’i place vinulă bine 
Nu-’lă mai veZI cu haine bune. 
Ci cu rele, ca și a mele 
Tătăișă, nană, lele!

** *
Multă mă bată gânduri nebune 
Să mă ducă cu mândra ’n lume; 
Dar’ mândruța ml-să ’ntârnă 
Și-mi Z'ce: Las’ păn’ la tâmnă, 
Dela tâmnă d’încolea
Insârăte și mă ia.

Țl-ar sta bine»cu nevastă
Ca la floricea ’n ferâstră.

** *
Cine-a făcută crâșma ’n sată
A fostă celă mai blăstămată ;
Căci de bău ca se mă ’mbătă 
Tâte fetele mă vădă.

** *
Crâșmăriță, nană Flâre
Lâgă-mi capulă, că mă dâre;
Da mă lâgă cu ștergură,
Că-să beleagă de băutură.
Crâșmăriță d’oi muri
Nu mă 'ngropa ’n temeteu*)
Ci mă ’ngrâpă ’n birtulă tău
Cu capulă cătră hurdău**)
S’audă vinulă cioroindă
Și mândrele tropotindă.

** *
Jocă-mă sărace mută
Totă sâra te-amă împlută;
J6că-mă c’ai fostă să crep!
Asâră mâncândă curechiă;
Jâcă-mă c’ai fostă să piei
Asâră mâncândă păstăi.

** *
De trei cjile bâu la bere.
Las’ să bâu că n’am muere.
----------------- (Va urma) 

•) Temeteu = cintirimd = cimiterQ. 
**) Bute.
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da Dumned eu mai mulți preoți români alâtii de bravi, 
cari cu tote ocasiunile șlau arătata patriotismulQ său 
Toți patriciii adevărațl să cinstăscă pe acest ii bravft 
bărbații.’—Păeata de parochienii, cari îșl golescO punga 
pentru unQ asemenea preoții. Din parte-ne di iernii: 
Dumnedeu să la erte!

—x—
In împărăția «Kulturegyletului*  mai aflămii pe ur

mătorii români rătăciți, pe cari îi publicămă cu numele 
lorii .patriotice*  : Kozstinu Gyorgy comptabilft în Orăștiă; 
Barha Sabbâs din Murăș-Ilea; Bria Demeter învățătoră 
în Cungirti; Domiân Pâl în Deva; Mircsea Dines din 
Puiu; Preda Ioane Szefone preoții gr. or. în Petrila; 
Papp Gorgy, preoții gr. cat. în Geoagiu. De asemenea 
suntîi o mulțime de notari, pe cari îi lăsămă în plata 
Domnului. Abia s’alege uscătura.

Editorii: Iacobă Mureșianu.
Redactorii responsabila-. Dr. Aurel Mureșianu.

—x—
Numărulă scolariloră ia gimnasiulu evangelică (să- 

sescă) de aci este de 209, la scâla reală inferioră 179, 
la seminară 11, cu totulii 399, dintre cari 99 de altă 
religiune (40 israeiiți).

Raportul ft senatorelui G. Orleann.
(Urmare și fine).

Ospitalitatea este o datoriă, care se impune oricărei 
societăți civilisate; nici o țără, care se pretinde puțină 
civilisată nu o pote retușa; dăr când acela căruia i s’a 
dată ospitalitate, abuseză de ea, ba mai multă încă, merge 
pănă acolo încâtă compromite interesele țării, care l’a 
primită în sînulă său și i-a dată de multe ori și mij- 
locele de existință, atunci aceea țâră are nu dreptuiă 
dăr datoria să facă pe acei străini să părăsescă terito- 
riulă ei.

Românulă a dată totdânna ospitalitatea cu cea mai 
mare tragere de inimă la toți, câți i-au cerut’o; ospita
litatea românâscă era tradițională, și ca probă nomolulă 
acesta de străini, cari suntă la noi în țâră, căci la cri
ticele, ce ni s’au adusă de multe ori, că amă fi perse
cutată o categoriă din acești străini, lucru care, lasă că 
nu e în firea Românului, celă mai bună răspunsă la acâsta 
este, că nici ună străină din acei ce se cjiceau persecu
tați n’au părăsită țâra. A venită însă ună timpă, în 
care România Intrând» pe calea progresului, a începută 
în afară a întrețină relațiuni cu tâte statele, relațiuni pe 
cari a căutată să le facă câtă se pote de amicale; âr 
înăuntru se vede, că are nevoiă de linisce, pentru ca să 
pâtă lucra și progresa atâtă moralminte, câtă și material- 
minte. Atunci insă s’a văzută câtă rău ne pot.ă face 
acestă soiu de străini, cari de multe ori, fără nici o 
afecțiune pentru țâra care i-a primită, caută să-și ajungă 
cu ori-ce preță la scopulă ce-lă urmărescă cu perseve- 
ranță, fără a căuta să-șî țdea sâmă, dâcă mijlâcele ce 
și au alesă jignescă sâu nu interesele societății, în a că
rui sînă au găsită ospitalitate. Atunci s’au văzută câtă 
e de necesară o lege pentru a pune capătă unei astfelă 
de stări de lucruri și acesta lege s’au făcută la 7 Apri
lie 1881, lege care fusese adoptată cu multă mai nainte 
de cătră alte țări cu multă mai civilisate decâtă noi, și 
între altele de o țâră liberală, pe care căutămă s’o imi- 
tămă în totulă, — voiu să vorbescă de Belgia.

Să vedemă acum, dâcă acâsta lege e aplicabilă și 
Româniloră neîmpământeniți, adică dâcă și ei suntă cu
prinși în expresiunea de „străin»», cu care legiuitorulă 
nostru s’a servită.

Ori cine nu este cetățână prin nascere seu prin 
împământenire este străină. Legiuitorulă nostru din 
punctulă de vedere ală drepturiloră și datoriilor», nu re- 
cunâsce decâtă Români cetățeni și străini; nu esistă 
clasă intermediară; totă ce nu e cetățenă e străină și 
vice-versa. Când se 4’ce, că Românulă de origină, dâr 
care nu e împământenită, nu este străină, este a face 
o confusiune regretabilă intre naționalitatea căreia cineva 
aparține și statulă din (care face parte ca cetățână, ca 
naționalitate ună omă pote să nu fiă străină față cu 
mine, căci putemă avea aceeași naționalitate, dâr din 
punctulă de vedere ală exercițiului drepturiloră politice 
din momentă ce fiă-care îlă exercitămă sâu avemă drep- 
tulă de a-lă exercita, într’ună stată deosebită, suntemă 
unulă față de celălalt» străină.

Ori ce dificultate însă dispare, când vomă ceti art. 
8 din constituțiune. Prin acestă articulă se dice: «îm
pământenirea să dă de puterea legislativă. Numai îm
pământenirea asâmână pe străină cu Românulă, pentru 
exercitarea drepturiloră politice.*  Ori, dâcă numai îm
pământenirea asâmănâ pe străinulă cu Românulă în ce 
privesce exercitarea drepturiloră politice, atunci totă ce 
nu este cetățână română este străină, fiă acela Română 
de origine, căci și Românii supuși străini au nevoiă de 
ună votă ală corpuriloră legiuitâre pentru a deveni ce
tățeni, ijice art. 9 din constituțiune.

Ore faptulă, că străinii de origine Români suntă 
dispensați de stagiu, pe când ceilalți străini nu suntă, 
pâte să ne ducă la conclusiunea, că străinii de națio
nalitate română nu suntă cuprinși printre cei ce legile

nâstre numesc» străini ? Dispensa de stagiu o înțelegemă 
cu toții pentru străinii de origine Români. Stagiu!» se 
cere pentru străini, pentru ca corpurile legiuitore se pâtă 
să vâdă, dâcă străinulă a devenită, în acestă timpă, 
demnă de a i se acorda dreptuiă de a intra în familia 
românâscă; dâcă la căpătarea dreptului de cetățână ro
mână, nu iubirea ce ar simți pentru acâstă țâră, ci alte 
cause, între cari, în ântâiulă rândă, interesele sale ma
teriale l’ar fi împinsă să tacă acesta. Cu străinii de 
origine Români, tote aceste nu suntă de temută, căci 
este o presumpțiune că ei când ceră împământenirea, o 
ceră nu din interesă dâr împinși numai de dorința ca 
cu micele loră puteri să lucreze la înălțarea nâmului ro- 
mânescă; dâr de aci și pănă a dine că Românii de ori
gină neîmpămânlenițl nu potă fi considerați ca străini, 
nu este nimică care se ne autoriseză s’o spunemă.

După ce amă vădlută, că Românii supuși străini 
suntă Înglobați de legile nostre în denumirea de străini, 
și ca atare legea din 7 Aprilie 1881 le este aplicabilă, 
să vedemă, dâcă guvernulă expulsăndu-I a fostă autori- 
sată de ceva ca s’o facă.

Mai ’nainte de a vedâ, cari au fostă motivele, pe 
cari guvernulă le-a avută pentru a ordona expulsarea 
D-loră Al. Ciurcu, N. Ciurcu și I. Corneanu, să ne în 
trebămă dâcă guvernulă actuală ale cărui tradițiunl Ie 
cunâscemă a putută să expulseze nisce străini, și mai 
alesă de origine română, fără să aibă motive puternice ? 
Amă puiâ noi să ne închipuimă, că ună guvernă, pe ală 
cărui drapelă stă scrisă «libertatea nemărginită', ar fi 
putută se ia o ast-felă de decisiune cu ușurință? Amă 
pută âre să credemă că ună guvernă, care a dată libe
rala circulară din 1876 asupra presei, care a desființată 
arestulă preventivă în materiă de delicte politice, care a 
mersă cu cultulă său pentru libertate pănă acolo, în câtă 
în timpulă unei ocupațiunl străine și a unui resboiu, nici 
una din numărosele libertăți, cari suntă înscrise în conș- 
tituțiunea țârei nâstre, nu a fostă pentru o d> măcar» 
suspendate, a putută să se uite pănă acolo încâtă să or
done -de gâba expulsarea unor» nenorociți? Ore ună 
guvernă, care posedă ună asemenea trecută, trecută pe 
care nu l’a desmințit» nici o-dată, ar fi ruptă cu tradi- 
țiunile sale, ar fi căutată să arunce o pată asupra tre
cutului său, expulsândă fără motive nisce străini, români 
de origină, cari nu ar fi căutată de câtă să trăiâscă la 
adăposfulă legilor» nâstre protectâre? Nu D-loră și acelă, 
care v’ară afirma-o ară spune ună lucru neesactă. Nu 
fără cause guvernulă a expulsat.ă pe D-nii N. Ciurcu, Al. 
Ciurcu și I. Corneanu.

Sciți și D-vâstră ce întindere luaseră la noi în țâră 
agitațiunile unoră âmeni, cari sub pretextă că lucrâză 
pentru desrobirea fraților» noștri, ajunseră, ca prin actele 
loră, violența limbagiului loră să înăsprâscă relațiunile 
nâstre cu puterile vecine. ,

Sciți cu câtă greutate se stabilescă bunele relațiuni 
între state și cu câtă greutate încă se manțină.

Suntă susceptibilități, cari trebuescă menagiate de 
o parte și de alta; statele trebuescă să-și facă conce
siuni reciproce, căci numai ast-felă concordia, și cu 
dânsa pacea, voră putâ există. Guvernele în interesulă 
unei bune politice trebue să facă să dispară tâte căușele 
de neînțelegeri, mai alesă când acele cause nu le-ar 

i aduce nici ună folosă. Guvernulă nostru, față de aceste 
agitațiuni, cari porneau dela nesce persâne, ce nu numai 
că nu aveau calitatea de cetățână română, dâr erau încă 
și supușii statului, contra căruia acele agitațiuni erau în
dreptate, a trebuită să-i expulseze.

Regretămă cu toții că nisce străini, români însă de 
origine, au pusă în posițiune pe ună guvernă liberală 
ca să-i expulseze; avemă tote simpatiele pentru Româ
nii din tote părțile lumei, îi primimă, îi îmbrățișămă, cu 
condițiune însă, ca se nu ne creze dificultăți.

Sciu. că e greu pentru cine-va ca să fie expulsată 
dintr’o țâră, mai alesă când ’și-a petrecută o mare parte 
din viâță-i în aceea țâră; sciu că e greu ca cine-va să 
rupă de o-dată tâte legăturile ce ’șl-a creată, să ’și lase 
rude, prietini și să se ducă să pribegescă prin țări stră
ine; — dâr interesele țârei înainte de tâte.

Fiă, ca acâsta să servâscă pe viitoră de lecțiune 
tuturoră străinilor», fiă ei de ^origine română, și să le 
arate calea, ce voră trebui să urmeze de acum înainte 
când se află în țâra nâstră.

Suntă sigură, că în momentulă în care guvernulă 
va crede, că depărtarea de pe teritoriul» nostru a D-loră 
Al. Ciurcu, N. Ciurcu și I. Corneanu nu ar mai ave ra 
țiunea de a fi, va revoca acâstă măsură; căci, cum am 
tjisă, nu alte interese de câtă acelea ale țărei nâstre l’a 
condusă să ia aceste măsuri.

Să lăsămă dâr guvernului sarcina de a revoca 
aceste măsuri, când va crede, că nu mai este nici o uti
litate ca să le manțină, și fiți siguri, că o va face.

Pentru aceste motive, comisiunea de petițiuni a 
luată resoluțiunea, ca Senatulă să trâcă pură și simplu 
la ordinea dilei, și vă râgă prin mine ca să admitețî 
acâstă conclusiune. Raportoră G. Orleanu.

Uneltirile „Tribunei
Aradu, 2 Februariu 1886.

Domnule Redactoră! A ajunsă și la Aradă una 
din listele împărțite de »institutulă tipografică» din Sibiiu 
spre a aduna subscrieri și a căuta și aici «reputațiune 
literară» pe sâma »Tribunei“. Umblă de câteva (file 
din casă în casă după subscrieri cu o astfelă de listă ună 
domnă, și încă bisericană, ună omă, carele este multă 
obligată părintelui mitropolitu Mironu, și care acum cere 
și caută subscrieri în favârea «Tribunei*,  pentru ca acea 
fâiă să pâtă continua și mai departe cu murdăriile în 
contra acelui Metropolită, — căci nu potă numi altfelă 
acâstă personală hârțuială, tâtă diua bună i|ma, — și 
prin dânsulă a lovi și în biserica constituțională pe care 
o representă. Lista umblă, dâr âmenii «răi fiindă ei din 
fire“ — vorba „Tribunei*  — nu subscriu, măcar-că este 
cam cu anevoiă de-a scăpa de domnulă cu lista, și a 
nu-șl pune omulă numele pe aceea hârtiă, în care se 
laudă fapte nefăcute; dâr «Aradanii suntă ocoșl*  a disă 
«Tribuna,*  și neputându-se adnna subscrieri domnulă cu 
lista s’a gândită altfeliu, și în locă de lista cu subscrieri 
a trimisă d-lui loan Slavici o telegramă de felicitare

Suntă puține numele din telegramă, dâr d-lă direci 
toră se va face că nu se uită, că cine o-a subscrisă, ș- 
de bună sâmă nu va observa, că aici a scăzută atâtă 
de multă „sentimentulă publică ală Româniloră.*  Se 
vorbesce, că mai multe astfelă de liste s’au trimesă și în 
comitatulă Aradului, și eu așa gândescă, că în sate va 
merge mai ușoră cu subscrierile, dâcă colectanții voră 
asculta de porunca venită din Sibiiu, și voră spune la 
âmeni, că dâcă voră subscrie acele liste se va schimba 
totă fața pământului și nimenea nu va mai cunosce 
răulu, ci numai binele. Și se va întâmpla și în comita
tulă Aradului ca la Săliște, voră curge subscrierile ca 
plâia.

Vamă scrisă acestea, pentru că nu le puteamă 
retecâ, și pentru că vădă, că âmenii cu «pvddrea loră 
literară" mergă prâ departe, și în locă să aștepte, ca 
publiculă să aprobe, seu să nu aprobe acea »pudâre li
terară,*  nepăciuescă pe âmeni cu liste și începă cu 
meșteșuguri de cari pănă acum la Români nu s’au mai 
vedută, și prin cari compromită chiar causa, pe carea 
jurnalistica ar trebui să-o apere. De aceea eu socotescă 
că bine face „Gazeta" că dă pe față uneltirile cu aceste 
liste, ca se se scie, cum sS colecteze în „institutulă tipo
grafică" din Sibiiu sentimentulă publică ală Româniloră.

«Tribuna" în totă numărulă scrie, „să punemă u- 
mără la umără,’ dir apoi lucră tocmai în contra celoră 
ce scrie și așa socotescă eu, ca cu liste și cu telegrame 
cerșită se pole întâmpla, ca precum în Sibiiu au dusă 
lucrul» atâtă de departe, de nu mai vorbesce, și nu se 
mai salută omă pe omă tocmai așa voescă a o face 
acâsta și prin alte părți. Credă însă că nu va succede 
pentrucă âmenii, cari nu suntă orbi, vădă ce se întâm
plă, și âu dau nimică pe vorbe lipsite de ceea ce tre- 
buesce vorbeloră pentru ca să aibă în adevără trecere.

Argus.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.*)

VIENA, 5 Februariu. — Clubulu germană 
ală Reichsratliului a botărîtu, asupra propunerei 
lui Knotz și soți, ca să voteze principelui Bis- 
marck mulțumită pentru discursurile sale din dieta 
prusiana cu ocasiunea desbateriloru asupra Polo
nilor», dâr să nu’i trimăță adresă de mulțămită. 
S’a răspândită sgomotulă, că câțiva membri mai 
moderați, cari au combătută orice demonstrați- 
une pentru Bismarck, au intențiunea să âsă din 
clubu.

CONSTANTINOPOLU, 5 Februariu. — 
Circulara Porții comunică, că s’a stabilită înțe
legerea cu Bulgaria, așa că prințulă Bulgariei se 
va numi guvernatorii alu Rumeliei ostice și totă 
la cinci ani numirea se va reînoi, câtă tîmpă. 
principele Bulgariei va rămână credinciosă Sul
tanului și va administra cum se cade Rumelia 
ostică. Turcia și Bulgaria unită se obligă să ’și 
ofere scutu reciprocă in contra atacuriloră străine. 
Satele musulmane din ținutulă Kiljari și Rhodope 
rămână Turciei.

LONDRA, 5 Februariu. — O scrisâre a 
lui Gladstone cătră alegătorii din Midlothian pune 
în perspectivă introducerea autonomiei Irlandei și 
desființarea acteloră coercitive irlandeze.
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iCursul n Ia bursa de Vlena
din 4 Februariu st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 101 30 | Bonuri croato-slavone . . 103 75 
Rentă de hârtiă 5% . . 93.30 “ 
împrumutului căiloră ferate

ungare......................... 152.05
Amortisarea datoriei căi-

lorii ferate de ostO ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.49

Amortisarea datoriei căi-
lorfi ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 127 70

Amortisarea datoriei căi-
lorâ ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 113.25 

Bonuri rurale ungare . . 104 — 
Bonuri 
Bonuri

miști
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 —

cu cl. d6 sortare 1C4 — 
rurale Banat-Ti-
............................. 104.—

cu cl. de sortare 103.75

Bursa <le BueurescI,
Cota oficială dela 22 lanuariu, st. v.

Cump.
87%
93%
86%
30

101%
84 %
96
90
81%
1110

Cursuiu pieței Brașovu 
din 5 Februariu st. n. 1886 

Bancnote românesc! .... Cump.
1886.
vând.

88
94%
87
32

102
85
96%
91
82%
1150

8.54 Vend. 8.58Despăgubire p. dijma de 
vinii ung............................98.80

împrumutul^ cu premiu 
ung................................... 117-75

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 123.30

Renta de hărtiă austriacă 84.25
Renta de arg. austr. . . 84.75
Renta de aurQ austr. . . 112 60
Losurile din 1860 . . . 140 50
Acțiunile băncel austro- 

ungare.......................  870 —
Act. băncel de creditti ung. 306.50
Act. băncel de creditti austr. 299.30
Argintulti —. — GalbinI 

împărătesc! .... 5.92
Napoleon-d’orI .... 10.02 —
Mărci 100 împ. germ. . . 61.95
Londra 10 Livres sterlinge 126.35 XI

II

română. (5%). 
rom. amort. (5°/0) . .
convert. (6°/0)

Renta
Renta

>

împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit

>

>
»
»

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< » » Națională
Aurii contra bilete de bancă . .
Bancnote austriace contra aură. .

fonc. rural

urban

(7%)
(5°/o) 
(7%) 
(6°/o) 
(5’/o)

Argint românesc

Napoleon-d’or! .

Lire turcescl . .

8.45

9.96
11.26

8.50
10.02
11.36

»
. »

națională a României

Imperiali

Galbeni .

10.22 10 32

16.%
2.00

16%
2.03

i

i Scrisurile fonc. »Albina»
I

, Ruble Rusesc! ....
; Oiscontulă . . .
i

5.86 5.92

100.— 101.-
122.%

7—10 % pe ană.

r

| Pivniță și terenti liberu 
în cari se primesc!! totti felulu de mărfuri, pe cari 
la casu de lipsă, se vorti da și împrumuturi, 

s se se întrebe la „Albina^ insti- X 
tutu de credită și de economii, filiala Brașovu. X

2 - 8 J. D. X

Ăprope de gara Brașovu se află, de dată cu chiria

I faesbta ei al
= SISTEMULUI TOPII AM CU 14 PÂNZE. Z

Totu acolo se mai află unu magazinu,

X Conditiunile8
i

ii ■

urm ăt6 rele rab ate:

. ’ 1
Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. —cr. 6. 

Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.
Pentru repețiri se acdrdă

ni ai susă.

Pentru repețiri de 3— 4 ori ............................................10° 0
51 11 V 5— 8 11 . 15° 0
1) 11 11 9 — 11 11 • 20° 0
11 11 11 12—15 11 • 30° 0
V 11 11 16—20 11 • 40° 0

Dela 20 de repețiri în susă . 50° g
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-

cele înseninatevoiri și reduceri și peste

Avisu d-loru abonați!
9

De bre ce multe din adresele, ce domnii abonați la insămnă pe 
cuponulă mandateloră poștale, seu că nu suntă destulă de esacte, sdu 
că nu se potă bine descifra, rugămă pe acei D-ni prenumeranți, a că- 
roră adresă nu ar corespunde, ca să binevoiască a ne face câtă mai cu- 
rândă cunoscută îndreptarea dorită și a scrie adresa câtă să pdte mai 
lămurită. ADMINISTRAȚIUNEA „GAZ. TRANSA

J

»

>

1 *

n >

»

>

»

»

■ *

»

f

o

s

Anuntănuî aceloru onorat! cetitori, cari voru binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo,
9 1 / 7

că avemu încă în reservă numeri dela începutul!! anului 1885 prin urmare potu să aibă colecțiunea completă.

5 - 20 CANCELARIA NEGRUTIIJ
în Gherla.-Szamosujvâi*

Tipografia ALEXI Brașovă.

1885 în limba

cr.
Partea I. Paul 
și aprețiată de

Ună vo-

„AMICULG FAMILIEI.“ Revistă beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunț. Va eși în l-a și 16-a di a lunei în numer- 
câte 2—3 c61e; și va publica poesii, roman uri,.novele, schițe, piese teatrali, studii sociali, articlii sciențifici, a măi 
nunte de instrucțiune și distracțiune ș. a. Prețuit! de abonamentu pe anultî întregu e 4 fi. — pentru România 10 franci — 
1. n. plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

„PREOTULtj ROMANtJ.“ Revistă bisericdscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 2% —3% c61e; și va pu
blica articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pe dumineci, serbători și diverse oca- 
siunî, — mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari. — Prețulă de abonament.il pe anulă întregu e 4 fi. — pentru Ro
mânia 10 franci — lei noi, plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

—= Abonații voril primi unele premii de valbre și’și vonl pute procura cu prețuri fbrte reduse tbte opurile din edițiunea nbstră. =- 
COLECTANTII PRIMESCU GRATIS TOT AL PATRULEA ESEMPLARIU.

~ Tot A acolo au apar util și se află <le vendare : ■
Biblioteca Săteanului Român. Cartea I. II. III. IV. cuprindă materii fbrte interesante și amusante. Prețulu la tbte patru 1 fi. — câte 

una deosebi 30 cr. Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii fbrte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele gimnasiului din Fiume în 8[XII. 1884, în limba maghiară și în 25[II. 

italiană prin Vincentiu Nicora prof. gimnas. — Cu portretulă M. S. Regina României. Prețulu 15 cr.
Collecta de Recepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă, pentru economi, industriași și comercianți. Prețulu 50 
Apologie. DiscusiunI filologice și istorice maghiare privitbre la Români, invederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi.

Hunfalvy despre Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețuit! 30 cr. Renascerea lirnbei românescl în vorbire și'scriere invederită 
Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. II. Prețulu fiecăreia e 40 cr. — Ambele împreună 70 cr. Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
lumă de 192 pagine cuprinde, 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulu redusă (dela 1 fl. 20 crj la 60 cr. ,

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 acte după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulu 30 cr. Ifigenia 
ria. Tragediă în 5 acte, după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulu 30 cr. Brand a său Nunta fatală, 
emigrarea lui Dragoșiu. Novelă istorică națională. Prețulu 20 cr. Elă trebue să se însdre. Novelă de Maria Schwartz, 
de N. F. Negruțiu. Prețulu 25 cr. Hermană și Dorotea după W. de Goethe, traducțiune liberă, de Constantină Morariu. Prețulu 50 cr.

Economia pentru scblele popor, de T. Rosiu. Ed. II. Prețulu 30 cr. Petulantulu. Comediă în 5 acte, după August Kotzebue 
tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețnlfl 30 cr. Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrali, urmate de iertațiuni, epitafia ș. a. Prețulu 
50 cr. Tesaurulă dela Petrosa său Cloșca cu puii ei de aură. Studiu arclieologică de Dionisiu O. Olinescu. Prețulu 20 cr.

îndreptar teoretic și practic pentru învățământul ă intuitivă în folosulă eleviloră normali (preparandiali), a învățăto- 
riloru și a altoru bărbați de scblă, de V. Gr. Borgovarm, prof. preparandială. Prețulă 1 fl. 70 cr.

Miculu mărgări tară sufletesc!!. Cărticică de rugăciuni și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată pentru pruncii școlari de 
ambe sexele. Cu aprobarea jurisdicțiunei sup. biserice3cl. Prețulu unui esempl. broșurată e 15 cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 
cr. — 50 de esempl. broșurate costau 6 fl., — legate 9 fl., legate în pânză 12 fl. — 100 esempl. broșurate 10 fl..-—legate 17 fl. legate 
în pânză 22 fl. Cărticică de Rugăciuni și Cântări pentru pruncii școlari de ambe sexele- Cu mai multe icbne frumbse. Prețulă 
unui esemplară trimisă franco e 10 cr., 50 esemplare costau 3 fl; 100 esemplare 5 fl. v. a.

Visulă prea sântei vergure Maria a Nâscăfărei de Dumnedeu urmată de mai multe Rugăciuni frumăse. Cu mai multe icăne fru- 
măse. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 cr. 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esemplare 5 fl. v. a.

= Manualu de Gramatica limbei române pentru scălele poporali în trei cursuri de Maximă Popă profesoru la gimnasiulă din Năsăudu. Prețulă 30 cr. -s-

I

în T a u- 
Schițe din 
traducere
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abonament.il

