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Cum stârnii?
1.

Brașovtl, 12 (14) Decemvre 1887.

S’a vorbită multă în timpulă din urmă cu 
privire la situațiunea politică a Româniloru ar
deleni, bănățeni și ungureni. Vedemu inse cu 
părere de rău, că aprețiările de feliulu acesta ale 
unora au produsă o mare încurcătură de idei, 
care numai favorabilă nu pote fi solidarității nds- 
tre naționale în momentele critice de față.

Pentru ca cine-va s6 p6tă pricepe bine ai- 
tuațiunea unui poporă, trebue se cundscă trecu- 
tulă lui și tâte fasele desvoltării lui, trebue să 
țină contă de puterile sale și de diferiții factori 
ce’lă compună, precum și de elementele dimpre- 
jurulu său, care ’lu combată și’i pună greutăți 
în cale; trebue în fine să fiă pătrunsă de aspi- 
rațiunile legitime ale lui și să simță împreună 
cu elă.

A te pune pe unu terenă isolată, vrendă 
să înoți pe deasupra curenteloră ce se manifestă 
în sînulă poporului, său a’țl alege unu punctă 
afară de cerculu, în care se’nvertesce viața po
porului, și a privi de aici cu ochii unui specta
torii străină și curiosă la mișcarea din sînulă 
lui, însemnă a face dinainte imposibilă o jude
cată clară și nemerită asupra situațiunii popo
rului din cestiune.

La întrebarea „cum stămă?“ nu putemu 
răspunde prin urmare corectă, decâtă numai a- 
atuncî, dăcă vomă ave în vedere deodata tăte 
momentele din trecută și din presentă, care condi- 
ționăză starea ndstră. Nu merge să călărimă pe 
câte o ideiă fixă și să dicemă, că tăie mergu 
rău, pentru că nu se îmbrățișezi din tăte părțile 
acăstă ideă, și erăși nu merge să facemă încri
minări numai unora și altora, că n’au lucrată 
așa precum bine și necesară era se lucreze, ci 
trebue să cumpănimă seriosă fără preocupare 
personală tăte aparițiunile bune și rele din viăța 
năstrâ națională și apoi să faeemă couclusiunea.

Căci este clară, că dăcă ne punemu între
barea „cum stămu?11 o facemu cu scopu de a 
căuta mijlăcele de îndreptare și de lecuire. Și 
spre a găsi aceste mijlăce n’ajunge să constatămă 
simplu răulă, unde’lă aflâmă, ci trebue să cer- 
cetămă după isvărele lui și aici în rădăcina lui 
trebue să’lă combatemă.

Procedăndă pe acăstă cale a criticei sănă- 
tăse, care trebue să socotescă eu factori și cu 
împrejurări reale, nu cu închipuite, este de lipsă 
să ne dămă contă mai ântâiu despre situațiunea 
generală a poporului nostru asuprită în perio- 
dulă din urmă de douăzeci de ani, ce’lă nu- 
mimă era supremației maghiare, ca să putemu 
înțelege bine cele ce se petrecă oii nu se pe- 
trecă a<ji în sînulă lui, în favărea lui ori în 
contra lui.

Abia emancipată din lanțurile iobăgiei, po- 
poporulă nostru după puțini ani de răsuflare, 
când i-a lucită pentru prima oră, după secuii de 
suferințe, sărele egalei îndreptățiri naționale, ajunse 
din nou, în urma schimbărilor» lui nefavorabile 
dinăuntrulu monarchiei, într’o stare de aservire 
politică din cele mai periculăse pentru esistența 
sa națională.

Conducătorii de bună simță ai Româniloru 
au cunoscută marele pericnlu, ce amenința na
ționalitatea română din partea suprematiștiloră, 
dăr în genere Românii ardeleni, precum și cei 
bănățeni și ungureni nu erau încă pregătiți 
pentru luptele grele ce’i așteptau, fiindu că n’a- 
vură când să trăcă și ei printr’o șcălă politică și 
adversarii românismului cunosceau prea bine slă
biciunile năstre, decât să nu le esploateze cu pri- 
sosu în favărea politicei loră violente.

Astfelă dâudu-se năvală din tăte părțile 
asupra drepturiloru năstre politice - naționale și 
părăsiți fiindă cu totulă de cătră puterea cen

trală, care pănă atunci ne sprijinise, deși numai 
condiționată și cu multă reservă, noi amu per- 
dută încetulu cu încetulă posițiune după posi- 
țiune și amu ajunsă iu starea tristă de atjî a 
aservirei totale politice și economice.

Nu mai e de lipsă să perdemă multe cuvinte 
spre a dovedi acăsta. Colănele făiei năstre suntă 
dilnică pline de vaietele biețiloră ămenl pentru 
tract.area ce-o întâmpină atjî pe tăte terenele din 
partea celoru dela putere.

Ceea ce însă trebue să accentuămă aici pu’ 
terniciî este faptulă nedisputabilă, că cu tăte de- 
sastrele politice ce le-amă suferită, putemă să es- 
clamămu : „tăte suntă perdute, numai onărea nu!“

Și ’ntr’adevără, s’au călcată și se calcă drep
turile cele mai sfinte politice ale națiunei române. 
Dreptulă ei de limbă, recunoscută pănă la ună 
punctă ărecare chiar și de legislațiunea ungurăscă 
a ajunsă a fi o jucăria în manile funcționariloră 
publici, vocea poporului română este cu totulă 
sugrumată, der viuă și puternică a rămasă în sî
nulă lui consciința națională, consciința drepturiloru 
sale nealienabilc.

Și pe lângă tăte perderile, ce le-amă sufe
rită din prrtea sistemului de guvernare asupri
torii de afjl, putemă să privim» cu justă mândriă 
și cu mari speranțe la faptulă acesta însemnată.

Căci nu trebue să trecemă cu vederea, că e 
vorba de deuăijecl de ani de asupriri și de pri
goniri, și alte popore, multă mai înaintate și mai 
bine situate ca ală nostru, numai după 10—12 
ani de oposițiune s’au ostenită și au slăbită în 
tenacitatea loră.

Românii însă, har» Domnului, suntă încă 
venjoși și tari în consciința loră românăscâ, care 
îi legă deolaltă cu putere elementară, și dăcă în 
privința acăsta le lipsesce ceva în aceste mo
mente, este numai o dosă mai mare de dibăciă 
în alegerea mijlăceloră potrivite, spre a și întări 
și strînge mai tare solidaritatea dintre ei și a 
trage mai multe folăse dintrînsa punendu-o cu 
înțelepciune și hotărîre bărbătăscă în serviciulă 
reală ală causei naționale.

Și bine să luămă aminte. E timpnlă su
premă de a ne gândi cu totă seriositatea la ci
mentarea solidarității năstre naționale, căci ad
versarii noștri încuragiați de primele succese, se 
străduescă acum a adauge la aservirea politică 
si economică, si aservirea năstră culturală!1 ' I

„Invalidulft Ilusu“.
Amă citată la timpulă său partea politică din f6ia 

ministerului rusescă de răsboiu „Ruski Invalid*.  Acum 
reproducemă partea militară a articulului, care e ur- 
mătorea:

....Cine e în realitate care se pregătes e pentru ună 
atacă și cine e care se pregătesce spre a se apăra?

86 incepemă cu Germania. Efeetivulă cadreloră de 
pace ale armatei germane in acești 7 ant din urmă s au 
sporită cu 17 la sută și anume in anulă 1881 eu 25,600 
ămenl și in 1886 incă cu 4-1000 omeni; peste totă, in 
timpă de 5 ani s’au sporită cu 65 balalione și 381 tu
nuri. Totă in acestă intervală statulă corpuriloră ger
mane la granițele din spre Rusia s’a întărită parte prin 
dislocări și parte prin nouă înființări de 21 batalione, 24 
baterii, 3 baterii de artilerie de cetate și 15 escadrone 
de cava'erie. Infanteria e cu multă mai mare la numără 
decâtă a năstră. In genere puterea armată a Germaniei 
se urcă la 2,000,000, care în prima liniă represintă 20 
corpurî. Bugeiulă anuală ală armatei în Germania atinge 
țifra de 250 miliOne ruble. 0 altă categoria relativă la 
o acțiune războinică, decâtă ofensiva, strategicii Germa
niei nu cunoscu. De aceea aceste puteri colosale se po'ă 
întrebuința in acelașă gradă în contra Rusiei ca și în 
contra Franciei. Germania, In comparațiune cu noi, dis
pune de o rețea de drumuri de feră cu multă mai des- 
voltate; ea a construită dela 1878 în ținuturile sale spre 
răsărită nouă linii ferate în întindere de 4850 chilometrii, 
cari mai cu sămă au o însemnătate pentru ofensivă Ac
tualmente 11 linii de feră de sine sfătătore polă trans
porta din circumscripțiunile interiore trupe la otarele 
nostre. In apropierea otareloră năstre suntă vre-o 10 
stațiuni încrucișităre de drumă ferată, provătjute cu tăte 

aparatele pentru descărcare și concentrări de trupe. Mai 
notămă că o parte însemn tă a contribuțiunei de răsboiu, 
îndată după campania dela 1870—71 a fostă întrebuin
țată pentru a face din localitățile Thorn, Posen, Danzig, 
Konigsberg și chiar și Graudenz în cetăți de primulă 
rangă. Fortulă care se clădesce acum la Thorn e nu
mai de 1,200 fire departe de otarele nostre.

Austro-Ungaria, aliată prin tractafulă dela 1879 cu 
Germania, la indemnulă puternicei sale aliate, trecendu 
cu vederea neajunsulă mijlăceloră sale financiare, s’a si
lită să realiseze programulă ce i s’a încredințată atâtă 
în ceea ce privesce sporirea puteriloră sale armate câtă 
și în ceea ce privesce măsurile relative la accelerarea 
mobilisărei și a concentrărei trupeloră. Pe când pănă 
mai ieri Austria nu dispunea decâtă de 20 de divisiunl 
active de infanteria, astăzi are ună efectivă de 15 cor
puri, 32 divisiunl active, ia care în casulă unei mobili- 
lisărî, se mai adaogă încă 14 divisiunl de infanteria, de 
milițieni, (Hor.ved și Landwelir.) Trupele din Galiția au 
fostă în timpulă din urmă întărite disloeându-se din in- 
teriorulă țărei 18 escadrăne și 13 baterii. Mai multă 
atențiune inse merită activitatea febrilă pe care o des- 
voltă auslriacii în aședarea drumuriloră de feră. In anii 
din urmă Carpații au fostă străpunși prin mai multe linii 
ferate care leagă Galiția cu interiorulă monarchiei, și, 
luândă de esemplu pe Germania, chiar și în Galiția au 
fostă construite linii ferate în veiierea unei ofensive. In 
totală Austro-Ungaria în ținuturile, care potu să fiă tea- 
trulă unui răsboiu cu Rusii, dela 1878 a construită 4,500 
kilometri de linii ferate, care iote se ramifică dela linia 
principală din Galiția dreptă spre hotarele năstre. Intre 
aceste amintimă mni cu seaiă liniile Stanislau-Husiatyn, 
Jaroslau-Sokol, Lemberg-Rawaruska și Dembiza Tarnobr- 
zeg. Chiar și acum 6 linii ferate potă să transporte con
siderabile trupe in Galiția, unde pentru descărcarea loră 
iu apropierea granițeloră năstre suntă construite nouă 
stațiuni iiv ruci.șătore.

In Lemberg, Przemyl, Jaroslavu, Demhica, Rjaschewo 
și alte puncte suntă construite numărăse barace pentru 
trupe, precum și magazine da deposite pentru faină, pes- 
mețl, ovăsă și fănă în cantități de mai multe mihone. 
Cetățile dela Przemysl și Cracovia suntă prefăcute în 
nisce tabere întărite. Dm fortuit! dela Cracovia se păle 
trage pe teritoriulă nostru. Aceste două cetăți au de
venită niște deposite de aprovisionărl. Să mai adăugămă 
că in Cracovia s’a grămădită ună considerabilă numără 
de vagone into mile ca să potă circula pe drumurile de 
feră rusesc!. Tăte aceste măsuri, și în specială aședarea 
drumuriloră de feră ți alegerea unui materială de es- 
ploatare, care numai pentru ofensivă are însemnătate, 
dovedește că Austro-Ungaria, prelestăndă o defensivă, se 
pregătesce ca se năvălescă in hotarele năstre.

Ce face Rusia față cu pregătirile veciniciloră săi?.., 
Dela 1 I hiuarie 1881 și pănă la 1 Ianuarie 1883 Rusia 
și-a redusă efeetivulă presentă de pace ală armatei sale 
cu aprope 100.000 Neapărată în anii următori, Rusia 
erăși și a sporită in câtva puterea sa armată. La acăsta 
a toslă silită de afacerile Afganistanului precum și de 
necesitatea ca să-și sporeseă capacitatea sa de mobili- 
sare față cu ne mai au<fite!e silințe ce-șl deieau în a- 
căstă privință vecinii săi. Der și acum efeetivulă său 
presentă de pace e cu 75,185 ămenî mai mică decâtă 
în 1881, pe când vecinii noștri in acelașă intervală șî-au 
sporită efeetivulă de pace cu 75,000. Fără îndoială, în 
casulă unui răsboiu, Rusia va pune pe picioră o armată 
puternică der concentrarea ei la granițe e cu multă mai 
anevoiăsă decâtă a veciniloră săi. In acești tjece ani 
din urină rețeaua drumuriloră ei de feră s’a mai com
plectată in câtva. In ținutulă grmițeloră dela vestă s’au 
construită 2828 chilometrii, der totă in acelașă periodă 
Germania și Austria, în provinc'ile loră oslice pe o su
prafață de doue ori mai mică au construită 9300 chilo
metrii. Tote liniile năstre n’au trecută peste limitele de- 
f nsivei demarcală de triunghiulă Petersburg Varșovia- 
Odesn. Din contră, liniile veciniloră noștri se întindă 
p.ltiă chiar la granițele nOstre și ușoră se pote vedea că 
nu suntă construite pentru avant-posturi, ci pentru con
centrări de trupe. Cine aruncă o privire pe hartă se 
pote convinge cum suntă ținuturile de frontieră ale Ru
siei de împresurate cu drumuri de feră. Nu numai Ger
mania ci și Austria amenință de a năvăli repede In ți
nuturile nostre. Celă mai eficace nvjlocă în contra 
cestui periculă amenințătoră ar fi sporirea rețelei dru
muriloră de feră rusesc! pănă la proporliunea egală cu 
aceea a veciniloră săi. Dăr pentru o asemenea lucrare 
se ceră considerabile mij'oce bănesel și mai po susă de 
tote se cere timpă îndelungată. De aceea nu i rămâne 
Rusiei decâtă ună lucru: se tnărescă capacitatea de 
luptă a cetățiloră sale și să sporăscâ numărulă trupeloră 
sale dislocate in ținuturile de frontieră ca să nu fiă sur
prinsă.
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Austro-Ungaria și Rusia.
„Neue îreie Presse* * e informata din Petersburgă. 

că foile de acolo pledâzâ pentru a se face trădări intre 
Rusia și Austro-Ungaria, fără cooperarea Germaniei. Se 
vorbesce, că Austro-Ungaria propune, ca Coburgulă să 
fiă provocată, printr’o notă colectivă a puteriloră, a ab
dica, amenințându-lă că in casă contrară se voră lua 
măsuri mai energice. Rusia garantâză independenta Bul
gariei și hotărnicirea sfereloră de putere a Rusiei si a Aus- 
tro-Uogariei în Orienta.

• De aici din dieta țârei cj‘c° un'i că isvorăsce !
>E o minciună cumplită! Totă insulă Ișl făuresce 

305. .Propria’și posițiune; fiă bine seu rea sorte,
• Elă însuși a câștigat’o, placă'i deră să-o porte.
• Decă miseria-i mare, cine să fiă de vină?
• Eu vorbescă din esperință. Unulă are o găină,
„Și să credeți vorbei mele, să-o mănânce nu se’n- 

[dură, 
310. „Pentru ce, veți crede-âre? Elă o dă pe băutură.*

— »Nu o dă£pe băutură, i o ia’n contribuțiune!« 
Reflecteză ore-cine, avândă bună-ocasiune.
— „Ba o dă pe băutură!* vorbitorulă aserâză,
Și cu o furiă mare vocea își accelereză: 

315. «Voi totă strigați că în țâră este multă sărăciă.
„Dâr cum are bani țăranulă să bea atâta rachiă?< 
Și cu furiă crescândă adauge: „Domniloră,
„Astă proiectă din cestiune e bună și pentru 

[poporă,
„Să’lă apese la cerbice, să’lă învețe-a fi hamală, 

320. ,Să-mI iertați acestă esemplu; poporule ca un cal,
„Care decă se îngrașe, nu’iă mai poți ținea în frâne;
• Părtiniți numai poporulă, se va rescula a^I-mâne.
• Vă mai <j,c0 una ?' bună, ascultați dâr domnilor:
• De vreți să vă mârgă bine, țineți în frâu pe

[poporă!
325. «Acestea nu-să vorbe gâle, rumegați-le voi binel

„Sviet*  mai Hștâplă afară de acăsta să se adaugă 
ună paragrafe privitorii la deșertarea Bosniei și Ertego- 
vinei, ceea ce ar corăspunde asigurărei Auslro-Ungariei 
și Angliei, că le zace la inimă integritatea Turciei. Nu
mai isgonirea Coburgului nu va mulțăuii pe Rusia; e 
vorba d’a scâte poporele slave de sub intluința germană.

„Post. <Țce că Rusia este puterea cea mai gata 
dc răsboiu în Europa și că are de gândă ori să repareze 
erorile din 1878 printr’o ofensivă contra Austro-Unga
riei ori în înțelegere cu Austro-Ungaria a ataca pe Ger
mania.

Cum vedemă, foile germane Ișl schimbă tactica de 
luptă, adecă incepă a bănui că Austro-Ungaria conspiră 
cu Rusia contra Germaniei. Nu cumva fiindă că cei din 
Viena nu ascultă de sfaturile presei germane de a mo
biliza ori chiar de a lua ofensiva contra Rusiei?

Precauțiunl ori pregătiri seridse?
.Națiunea11 din BucurescI spune, că mai mulțt su

puși austro-ungarl de acolo, reserviștl în armată, au pri
mită in săptămăna acăsta ordinulă de a veni la regimen
tele din care facă parte.

«Rumânischer Lloyd« scrie, că după cum arată o 
scrisore a unui ofieeră din garnisoa < Vienei cătră un 
frate ală său din BucurescI. trupele din acea garnisonă 
suntă gala de plecare și provățf'Jte cu cirlușe (patrone) 
cu glonțâ.

Sciri militare din România.
Contingentul^ recruțiloră pe anulă 1888 pentru ar

mata română permanentă este, după cum s’a votată de 
corpurile legiuitâre, de peste 16,000, adecă cu vr’o 
5000 mai mare ca celă din anulă curentă. Restulă de 
vr’o 27—30,000 se împarte la dorobănțime.

Tolă-odată camera o votată ună credită de 10 mi 
liâne lei pentru cumpărarea a 100,000 pușcl cu repetiția. 
S’a depus apoi un proiect de 6 miliâne pentru continua
rea fortificațiiloră.

Sciri militare din Rusia.
„N. W. Tgbl.« e informată din Petersburg, că ge

neralii Gurko, Drentelen, Roop, Radetzky și Ganetzky 
(guvernatorii generali ai Varșoviei; Kievului, Odessei, 
Charkovului și Vilnei) au fostă chemați la Țarulă în Ga- 
cina.

„Pol. Korr.*  află din Varșovia, că întăririle de 
trupe rusescl trimise in guvernămentulă Lublinului in două 
rânduri, odată în tâmuă și a dona Oră în săptămănile 
din urmă, constau din următOrele trupe; o divisiă de ca
zaci, din <are 4 regimente stau așezate în Janov, Za- 
rnoscs, Bilgoraj, Tomasov; o divisiă de dragorii, din care 
4 regimente stau în Lublină, Vlodava, Che'm și Ilru- 
biesov; două regimente de infanteria, care garnizoneză în 
Opol-Janov și Zaklikov; ună batalionă de reservă și două 
brigade de artileria, care stau in Lublin.

Sciri militare din Turcia.
„Presse« e informată din Constantinopole, că după 

cum anunță foile de acolo, în urma inarmăriloră Rusiei, 
Pârta a ordonată să se suspende concediarea reserviș- 
tilorii, ce era în curgere, artileria și cavaleria să se spo- 
reșcă și garnisânele din Macedonia și dela granița Ru- 
meliei orientale să se intărescă.

SOIRILE PILEl
După raportulă comisiunei financiare ungurescl 

asupra bugetului pe 1888 bilanțul’i este urinătorulQ: 
326,747.731 fl. venituri, 345,016.847 fl, cheltuelî, deci 
18.269.116 11. deficită. — Nefiindă acesta ună bilanță 
reală, cum n’a fostă nici în alțl ani, deficitulă va fi ne
greșită multă mai mare.

—x—
Comisiunea financiară a camerei ungurescl șl-a pre- 

sentată raportulă în afacerea subvențiumloru teatreloră 
ungurescl. Pentru operă s’a preliminată pe 1888 suma 
de 210,000 il., pentru teatrulă din Pesta 8000 fl., pentru 
teatrulă din Clu.șiu 14,000 fl., pentru reuniunea actoriloră 
unguri 5000 11. — Der pentru școlele neunguresci, ne
cum să mai vorbimă de teatre, nu 's’a găsită cu cale a 
se da din milionele Nemaghariloră, ce intră în visteria 
statului, măcară ună bană frântă? Cum merită a fi ca
lificată astă purtare a stăpănirei ungurescl?

—x—
Dr. Petru leodorescu, medică asistentă la spilalulu 

Nr. 1 din garnisâna Vienei, e numită medică superioră 
în armată. Locotenentulă MaximilianS. Loșanu dela di- 
visiunea bateriei grele Nr. 23 din Brașovă e transferată 
ia regimentulă 3 de artileria de corpă. Sublocotenenți în 
reservă suntă numiți: Eugenă Lemeni și Necolae Dința.

—x—
Consiliulă comitateDsă din Timișora a dată ordină 

să se suspendă slatariulă in Cușteiu; ună membru ală 
acestui consiliu insă a cerută cercetare disciplinară con
tra preotului^și învățătorului română din Cușteiu sub cu
vântă că aceștia ară fi in .legătură intimă cu massele 
răsvrătitOre.*  Consiliulă s’a mulțămită a trimite o a- 
dresă oficiâsă Presfinției Sale Episcopului Mețiană din 
Aradă, c-a să provâee pe preotulă și invățătorulă de mai 
susă să stăruiescă pe lângă poporenl a restabiii ordinea. 
Cele 2 companii trimise din Oradea mare la Cușteiu 
pentru restabilirea acestei «ordini' au sosită deja. — 
Amă dori ca Presfinția Sa Episcopulă din Aradă să dea 
răspunsulă cuvenită la acestă invitare d’a se face gen- 
darmulă auloritățiloi ă politice.

—x—
Servițiulă gloteloru, după cum se vede, Ie ofere 

aristocrațiloră unguri nouă privilegii. Așa d. e. magnații 
din Budapesta, pentru că au ascultată cursuri militare 
de câte-va săptămâni pentru glolașl, au fostă numiți ca 
dețl în reservă la honvezi, er la 1 Ianuariu voră fi in- 
naintațl la gradulă de sublocotenenți in reservă.

—x—
Cetimă în „Kolozsvâr*  dela 22 Decemvre: .Publi- 

culă orașului Oderheiu a fostă totdăuna ună sprijinitorii 
căldurosă ală tendințeloră culturale. E lucru naturală dăr. 
că și față de conccrtulă. arangiată în folosulă • Kultur- 
egylet«-ului se manifestă ună interesă mare nu numai 
din partea orășeniloră, ci și din partea inteligenței din 
provinciă. Ună merită deosebită ’i se dă concertului 
prin aceea, că comitetului arangiatoră i-a suecesă a 
câștiga pentru acăsta și pe d-șora Elena Floriană, ar
tista pianistă, care absolvase cu distingere academia de 

musică". — Se pote una ca asta? Nu putemă crede 
așa ceva.

—x—
Maiestatea Sa a numită, cu rangulă dela 1 Ianuarie 

1888, 1054 sublocotenenți în reservă, în tâte speciele de 
arme. Cei numiți la infanteria, vânători, cavaleria și ar
tileria suntă provocațl din partea eomandeloră cercuriioră 
de întregire a se anunța pentru servițiulă de oficeră de 
ordonanță în casă de mobilisare și pelițiunile ce voră 
intra, se voră presenta de comandele militare teritoriale 
pănă la finele lui Februarie.

—x—
Suntemă rugați a publica nrmătoruiă avisă: Corală 

vocală română din Biserica albă va arangia pre sâra 
de St. Vasiliu, adecă în presăra anului nou (31 Decemvre 
v. 12 Ianuarie n.) o serată eslra-ordinară cu ună pro
gramă alesă bogată. Afară de cântece comice se va pro
duce comedia „Creditorii*  de Alexandri, er la meijulă 
nopții trei tablouri vii și studențl spanioli în costume po
trivite. Comitetul îșl dă totă nisuința și uu cruță nici spese 
nici ostenâlă pentru d’a procura publicului o sără plă
cută și pre când se face despre acăsta avisare, publiculă 
română, și celă din provinciă este rugată a îmbrățișa 
mai cu căldură întreprinderile acestui coră de cum a 
demonstrată acăsta păuă acuma asigurându-lă totă-odată 
că comitetulă tâte le va întreprinde spre a satisface as- 
pirațiuniloră și dorințeloră publicului, încâtă nu trecă 
acelea preste puterile unoră diletanțl. — Ionii M. Roșiu, 
președinte.

—x—
Proiectulă de lege pentru înființarea unui servițiu 

națională română de navigațiunepe Dunăre (flotilă mer
cantilă română) a fostă votată de camera română. Cre- 
ditulă ce s’a cerută pentru acăsta e de șâpte mi
liâne lei.

D-lă Dr. V. Babeșu șl-a începută in totă regula 
cursulă ce ’i s’a încredințată la facultatea de medicină 
din BucurescI, anume la institutulă de bactereologiă.

—x—
D-lă generală Lenea, președintele Camerei române, 

a primită din partea președintelui comisiunei de revi- 
suire a regulamentului Camerei deputațiloră din Portu
galia următorea scrisore: „Domnule președinte! îmi iau 
permisiunea de a vă cere ore-carl lămuriri asupra ur- 
măidreloră puncte din regulamentulă camerei deputați
loră a României: 1. Regulamentulă d-vostră stabiiesce 
elă âre-care restricțiune de timpă in ceea ce privesce 
discursurile, său permite elă ca oratorulă să vorbâscă 
câta îi va plăcea? 2. Cari suntă pedepsele disciplinare 
aplicate deputațiloră? Aveți pedâpsa de isgonire din a- 
dunare? Fost’a ea esecutată fără turburare în sânulă 
adunărei? Portugalia este în acestă momenlă pe cale 
de a-și revisui regulamentulă ei din cameră și doresce 
s§ nu se depărteze de regimulă in vigâre in țări consti
tuționale ca aceea a d-v. Speră in bunăvoința d-vostre 
pentru satisfacerea cererei mele. Servitorulă d-vâstră: 
1. de Vilhena. Fostă ministru, președ. comisiei de re- 
vi iă.“ — S’a și dată însărcinarea d’a se traduce regu- 
lauientulă Camerei României și a se trimite domnului 
Vilhena.

—x—
Tinerimea polonă din Posen a aruncată cu petri 

î i trăsura în care se afla Archiepiscopuiă germană Dinder, 
dușmană ală Poloniloră. Chiar și clerulă polonă de josă 
începe a se imderji contra archiepiscopului.

—x—

(3) FOILETONUL

•— Epopei -
Și se scălă ună ministru, se râgă de-a(ențiune, 
Ține o vorbire lungă și în urmă e>ă propune: 
Să primescă dieta țârei nesmintită proiectulă seu, 
Care va „ferici*  țera, deși se pare cam greu...

265. Atuncea din partea dreptă se scâlă ună deputată. 
Proiectata din cestiune ilu laudă ne’ncetată, 
Laudă și pe ministru și'lă înalță păn’ la nori, 
Mulțl-ii strigă: *Să  trăiâscăl*  repețind de multe ori 
Se scolă din partea stângă și ună alfu deputată eră, 

370. Care despre cele tjise are ideă contrară;
Ține și elă o vorbire espunândă a sa părere; 
Proiectulă din cestiune mari sacrificii recere. 
Și că e probabilă (ârte, că acela pentru țeră 
Va produce ’n locă de bine, o calamitate-amară.

275. Când acâal’aserțiune frumosă o argumenteză, 
Altulă din partea contrară âr In contra lui pledâză. 
,Să lă aucjimă!*  »Să trăiâscăl" Strigă partisanii lui, 
„Fârte bine!*  strigă unii, âră alții strigă: „Pfui!" 
Er altă deputată se scolă și începe; „Domniloră,

280. „Aduceți-vă aminte și de miserulă poporă I 
„Și nu-10 mai torturați âră cu eventuala lege;

„Mai pe urmă, <)ău, eu nu sciu, de poporă ce s’a 
[alege.

• Bietulă poporă dela sate înâlă in multe rele, 
„Aduceți-vâ aminte de-ale lui sareine grele;

285 .Ușoră puteți a dispune de aici din parlamentă. 
„Poporulă e talpa țârei, ală statului fundamentă, 
„Dâcă e bună fundamentală, edificiulă bună va fl; 
,De va prospera poporulă, și statulă va înflori! 
„Luați deci în cumpănă dreptă misâria dela sate 

290. „Și raționați mai bine și lucrați după dreptate.
«Prin urmare vă rogă dâră și de bieții cei plebei 
„Să vă fiă bareml milă; scițl că unii dintre ei
„Nu au pământă, nu au casă, nici pâne, nu au

[nici sare, 
„Cum se strigă și din horă: tâte le-a dusă darea 

[mare.
295. „Vă mai ijică patru cuvinte: cruțați pe bietulă 

[poporă!’
Er altă deputată se scâlă și âr <ji :e: „Domniloră!
• Vorbirea antecedență este pre cutezălore, 
„Tâte suntă esagerate în mărime’ngrozitâre,
• Și eu susțină chiar din contră, cumcă țera pios

[perâză, 
300. „Și cu pași gigantici fârte In cultură’nainteză ..

• Și dâcă suntă unii miserî, amărlțl ca vai de ei,
• Cine să fiă de vină? Și causa miseriei
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In vederea graveloră evenimente ee se așteptă, toți 
Polonii distinși, cari se aflau in Francia, in Elveția și 
în alte țări, s'au dusă la Viena.

—x —
In 4'lele trecute a fostă viscolit mare în 'ț’era un ■ 

gurescă. Liniile telegafiee au fostă întrerupte, în unele 
locuri calea ferată a fostă acoperită de cantități mari de 
zăpadă, așa că a trebuită să se ceră în ajutoră trupe.
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DațI banii mai anteiu Românului!
ȚVra Bârsei, Decemvre 1887.

E cam generală plângerea contra indolenței, ce o 
manifestă publiculă română in genere față cu comerciulă 
și industria românâscă. In timpulă mai nou se adusese 
în colonele acestui (Jiară o asemenea plângere din opi- 
dulă Blașă, la care însă in Nr. 247 ală .Gazetei*  se pu
blică și ună răspunsă, ală căruia autoră 4>sese intre alte, 
că «numai atunci s’ar pute cu dreptulă pretinde dela pu
bliculă română să sprijinescă pe comercianții și indus
triașii români, când neguțătorii străini i-ară înșela pe 
Români cu marfa Ioră, li-ară cere ună preță mai mare, 
seu când pentru ună asemenea preță li-ară vinde marfă 
mai rea ca Românii11.

Ore cine’i reflecteză: „Să'ți fiă măcară rușine, 
>Să propunl la noi în dietă, aici in o cultă țâră, 
>0 ideiă neumană; dute’n Asia barbară, 
„Și acolo o propune, eră nu in țeră cultă!" 

330. Respectivului ii pare că bafjocura-i pre multă,
Și ii strigă ’n gura mare furiosă și cătrănită:
• Asta nu așă fi cretjut-o, vorbesc! ca ună necioplit!" 
Celălaltă er ii răspunde cu vorbe detunătore: 
>EștI ună rătăcită colega, vătămare de onore 

335. „Suntă t6le vorbele tale, omă nesocotită ce ești!
„Ai cugetată că te afli in căsciore țâ ănesci?
>Dâr așa se respectâză acestă nobilă parlamentă?* 
Se nasce atunci un sgomotă, răsună din fundament 
Sala dietei; unii strigă: >A.șa este, josă cu elă !< 

340. Președintele răsună totă mereu din clopoțelă
Și strigă și elă: «Tăcere !« provocându’i la ordine, 
Care este vinovatulă, nici elă nu scie prâ bine.,. 
Apoi încetă cu încetulă furtuna mai încetăză,
Și deputății sanguinici cu „flegmă* raționeză, 

345. Catculândă cu sânge rece, că partidele contrare,
Așa drepta ca și stânga, au avută dreptă fiăcare. 
Eră se scolă ministrulă și puțină elă mai vorbesce, 
Și. deputății din drepta ilă aprobăză, firesce...
Când ministrulă afirmeză sâu pune o întrebare, 

350. Unii duputațf în dietă prin o simplă afirmare,
Q concedă cu voiă bună, de-aci le tjică: mamelucl,

Nu puternă lăsa necombătulă aserțiunea acesta, 
pentru-că nu este romănSscă, nu este nici corectă și dreptă 
că adecă numai atunci au neguțătorii români dreptulă a 
conta la sprijinulă conaționaliloră loră, când ei ară vinde 
aceeași marfă mai eftină ca streinii, căci acăsta ’i deduc- 
țiunea logică a răspunsului.

De o justificare seriOsă în casulă de față nici vorbă 
nu păte fi. E durerojă, că într'unh centru românescă ca 
Blașulă abia potă s’o trăgănâscă de pe o di pe alta două 
firme românescl față cu 13 firme străine, cari s’au înfi
ințată prin concursulă unui publică curată românescă, 
se susțină esclusivă prin sprijinulă acestui publică româ- 
nescă și cu banii lui înaintăză, se sporescă din <ji în d 
și le merge bine. Este durerosă a sci, că puținii comer- 
cianțî români din Blașă suntă bătuți de comercianții stră
ini cu armată românescă. căci aci nu mai potă ave locă 
vorbele.Esistența faptului probâză realitatea și nouă nu 
ne rămâne, decâtă a constata, cu durere, că asemenea 
aparițmnî nu suntă nici decum rari între Românii noștri. 
Trebue să aecentuămă pentru toți Românii, din tdte un
ghiurile țârei, necesitatea unei nouă direcțiuni, unui nou 
principiu, care de sigură este uniculă principiu mântui- 
toră în casulă de față. Principiulă, pe care ni-lă impună 
împrejurările de față și pe care ilă recomandămă cu totă 
dinadinsulă poporului română este, ca: se nu damă banii 
In mâni străine.

Trebue odată să ne scăpămă de esploatările strei- 
niloră, să nu ne lăsămă a fi folosiți ca instrumente din

partea acestora in lupta de esistență contra comerciului 
română, căci sciută este, cu câtă ratinăriă sciu unii streini 
nesățioși să scotă banulu din busunarulă nostru, scărjendă 
adesea chiar și din prețulă mărfei numai și numai ca să 
ne scotă din prăvăliile românesc!, să facă prin acesta im
posibilă esistența acestora, pentru ca apoi, monopolisând 
comerciulă, cu atâtă mai bine să ne pdta esploata.

Nu trebue să le luămă in nume de rău comercian- 
țiloră români, decă tocmai vre-unulă seu allulă din ar- 
ticulii loră de comereiu ară fi sub anumite împrejurări 
necesitați să-i dea cu ună prețri cevașf msi urcată, căci 
ei nu au încă acele legături de alianță, ca de esemplu 
Jidovii, cu firmele mari ale fabriceloră din străinătate, cari 
încă suntă de obiceiu evreescl. Dâcă insă Românii ară 
sprijini cu banii, cu cari susțină miile de firme jidovesel 
din țera ndstrâ, numai pe comercianții români, de sigură 
comerciulă română ară lua ună avântă mai puternică și 
in scurtă vreme ar veni și comercianții români in posi- 
țiă de a ne pute oferi orl-ce articuli cu prețulă cu care 
ni-lă oferă astăcjî Evreii, cu deosebire numai, că marfa 
colportată de comercianțl români este totdâuna mai de 
preferită, fiindă mai solidă și nefalsificată.

Comerciulă incă este o instituțiune, o întreprindere, 
și ca tdte întreprinderile cere jertfe. Nu trebue dâră să 
ne ferimă de jertfe, decă voimă ca și națiunea năstră să 
posedă ună comereiu română, care nu numai că ne este 
de folosă, der ne e chiar neapărată necesară.

O dicemă acesta nu numai cu privire la comerciulă 
română, ci și cu privire la industria românescă, căci decă 
pe terenulă politică și națională suntemă tratați ca ade- 
vărațl iloți in acestă patriă; dâcă Evreii in legătură cu 
Ungurii dela putere lucreză pentru ruinarea nășiră pe te- 
rnnulă limbistică și culturală; decă tote întreprinderile 
noslre naționale suntă lipsite de bunăvoința și sprijinulă 
străiniloră; scurtă ; decă străinii se separeză de noi, să 
ne separămă și noi de străini, să răbdămă, să ne aju- 
tâmă unii cu alții în lipsurile nostre și banii în mâna 
streinului pe câtă să pote să nu-i dămă. Numai așa, 
prin jertfe și abnegațiuni, să pole asigura viitorulă unui 
poporă. Cei cari lucreză altfelă, suntă unelte ale străi- 
niloră și lucreză contra nemului românescă.

Din Tera Oltului, Decemvre 1887.

0 rugare. Nu se păte nega, că industria de casă 
— pentru a cărei lățire și la poporulu nostru cu toții 
trebue să lucrămă — promite frumose venite acelora, 
cari se ocupă cu densa.

Răspândirea ei câtă mai grabnică o reclamă împre
jurările vitrege în cari se află poporulă nostru.

Acâsta nu se pote ajunge însă mai cu înlesnire, 
decâtă numai prin deschiderea de cursuri anumite spre 
scopulă acesta, unde apoi învățătorii și alți interesați de 
binele neamului nostru au să-și însușâscă cunoscințele 
de lipsă și apoi să le lățescă și intre poporulă de rând.

In vera anului trecută s’au ținută în mai multe lo
curi cursuri din idustria de casă; după câtă sciu eu cel 
mai cu succesă a fostă celă din Brașovă, deschisă de 
zeloșii institutori Moiană și Mușlea, cari au fostă distinși 
la esposițiunea din Craiova cu >medalia de aură" pentru 
frumdsele loră obiecte espuse. Le gratulezi!!

Am însă speranță, că ună astfelă de cursă se va 
deschide și în vera anului viitoră. Deci îmi permită a 
le atrage atențiunea de pe acum, ca între obiectele ce 
voră instrui să nu trâcă cu vederea și instruirea in: 
facerea de perii din pâră de cală și rimătorl, precum 
și compactoria (legarea de cărți): doi râmi tare folo.sitoiI 
unulă pentru ori și cine, âr ală doilea pentru învățători 
și alți omeni cărturari, cari voră a’șl țină o bibliotecă în 
ordine frumâsă cu cărți bine legate, ăr nu cu foi resfi
rate câtu’i masa și casa. Ciedă că insușindu-și frații 
colegi și acești doi raral, Ii voră și instrui la cursulă din 

vara viitâre, la carele dorescă să ne vedemă cu bine 
câtă mai mulțl. din tâte părțile locuite de Români!

gdbr.

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

SOFIA, 24 Decemvre. — Consululâ gene
rală austro-ungaru Burian, care avea să’și ia 
a<jl concediu, a primită ordină telegrafică sfe’șî 
amâne plecarea și să rămână deocamdată în 
Bulgaria.

VIENA, 24 Decemvre. — Scirea lui „Pes- 
ter Lloyd“ : In faptele politice și militare nu e 
de descoperită nici ună semnă positivă, care ar 
justifica vr’o așteptare hotărîtă, că situațiunea se 
va îmbunătăți în curendă.

BERLIN, 24 Decemvre. — Foile aștdptă 
cu încordare efectulă autografului împărătesei 
cătră Țarulă, respective ală tractăriloră ce le va 
începe ambasadorulă germană |din Petersburg 
Schweinitz. Pe acestea se basâză singura speranță 
într’o schimbare favorabilă.

DIVERSE.
0 scolă rusă în flăcări. — Ună sinistru Inspăi- 

mântătoră s’a produsă în marele sată din Rusia, guver- 
nămentulă Mohilev, anume Verchobistsiz. Seâla din sat 
este frecuentată de copiii din mai multe sate vecine; er 
copiii din satele depărtate petrecă totă săptămâna in 
scâlă, unde suntă hrăniți și unde dormă băieții în eta- 
giulă de josă și fetele în etagele superiore. Foculă is- 
bucni în limpulă nopței; patru-țjeci tinere fete și totă a- 
tâția băețî se aflau în acelă momentă în dormitOrele sed- 
lei, Băeții putură să esă forte ușoră din scdlă, ;car« era 
totă în flăcări; iucâtă despre fete ele fură deșteptate 
când foculă cuprinsese deja clădirea și seara de eșire și 
astfelă fură blocate in etagiulă ală doilea. Nebune de 
frică, nenorocitele fugiră în camera institutdrei care, din 
fericire, nu ’și perdu de locă cumpătulă și aruncă pe 
ferâstră una după alta câte-va fete. Unele din ele însă 
refusară și se ascunseră sub mobile său se grămădiră 
una lângă alta scoțândă nisce țipete sfășiitore. O servi- 
târe sări pe ferâslă fără a’și face nici ună rău și alergă 
în sată să câtă ajutoră. In timpulă acesta foculă se 
mărea; insfitutârea aruncă pe ferâstră pe muma ei care 
cătju in capă; ea însăși sări apoi și nu’șl făcu nici ună 
rău. Omenii din sală alergară în grabă; se așe<}â în
dată o scară pe casa incendiată și ună tânără se urcă 
pe dânsa; el avu timpulă să cheme după numele ei pe 
o vară a ei care eși pe terestră și puse piciorulă pe 
scară, der acesta luase focă și arsese pănă ac frânse in 
două, astfelă că cei doi copii căzură josă. Ei se alese 
numai cu câteva răni. Acoperementulă scâlei se cufundă 
și ingropă da vie sub dărâmături »ese-spre-dece neno
rocite fete. S’au scosă deja nouă cadavre carbonisate; 
dela celelalte șeple victime nu s’au regăsită decâtă nu
mai nisce resturi fără nici o formă.

Rectificare. — In Nr. 273 ală fâiei nostre, la soi
rile telegrafice, să se cetescă: Calea ferată din ținutulă 
Selagiului etc., în locă de: Sagagiului. etc.

S39E* ‘ Numere singuratice din „Gazeta Transillva- 
niei“ ă 5 cr. se potă cumpăra in totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciur cu.

Editoră și Redactoră responsabilă Or. Aurel Muresiaun.

Nația de bună voiă ar da cu ei în năluci.
Și dupăce multă in fine pro și contra se propune, 
Prin voturi se complaneză controversa’n cestiune; 

355. Și dedrece guvernulă are partidă mai mare,)
Elă reese cu proiectulă. Liberala protestare 
A partideloră contrare, fundă în minoritate, 
Rămâne fără valâre. Așa ’ntr’o societate, 
Iutr’ună birtă, erau odată coadunațl forte mulțl;

360. Omeni de multe calibre, învățațl și semiculți;
De politică vorbeau cu toții, cu multă înverșunare, 
Produceau în tâtâ sala ună vuetă și sgomotă mare. 
Când se disputau mai tare, âfă vine între ei, 
Vine tocmai ospătarulu și le <Jlce: .Domnii mei, 

365. »Nu faceți atâta sgomotă", (fise elă indiferentă,
„Nu sunteți în dieta țârei, sala mea nu-i par

lamentă !«.

Unii deputațî în dietă nicl-odală nu pledâză,
Și pre unii n:cl o causă de felă nu’i interesâză ; 
Nu prea multă îșl bată ei capulă de a poporului 

[sorte
270. Și în dietă esceleză prin tăcerea loră de mârte...

Unii mergă cam rară la dietă, dieta nu’i intereseză, 
Seu și dâcă mergă acolo, se ducă numai de votâză. 
Ba alții nici nu votâză, ci pună bile albe’n urnă, 
Loră de nimică nu le pasă, numai să iae diurnă.

375. Așa’ntr’o societate erau mai mulțl cărturari, 
Și se disputau odată despre multe lucruri mari: 
„liică unii, cumcă măgarulă atâtă de fină au<jă are, 
„Elă și erba primăvera o aude cum răsare". 
„—Nu cumva ai ave gustul, ca să fii și Iu măgară?«

380. ’I reflectă âre-cine posnașului cărturară.
,Ba avă", răspunse densulă, ,să mă credeți nu 

[glumescă,
„Pre toți deputațiin dietă i-așă audi cum vorbescă!<

Pre guvernă ilă denumesce Maiestatea Domnitâre, 
Deputății au o sârte mai puțină favoritore:

385. Deputății dietei deră ei se alegă de popotă. 
Multe avemă noi a spune despre alegerea loră! 
Se alegă nu pre vieță, ci pe ună termină fixată, 
Trei ani au fostă păn’acuma, și cu doi s’a pro- 

[longată.
După ce espiră timpulă, se alegă eră de nou,

390. Când se alegă deputății, să vedeți atunci tablou!

Te rugă Musă prea iubită, vină și’m) ajută mie, 
Bucuria cea confusă să o potă acum descrie, 
Lupta g"oznică cumplită și disordinea cea mare, 
Care domnesce în țâră când este restaurare!

(Va urma.)
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mai moderate, și

■

IOSIF GAVORA
Pentru lucru eminenta și gushl bunii la esposițiunea regnicolară 

din Budapesta, distinsO cu medalia ren mare a esposițiunii. 

-S in Budapesta, strada Vâczy Nr. 17.
Recomand ii obiectele necesare pentru

adj ustarea bisericilor^ și capelelor!!
cu cele ce sunt provCiJulti în

1
abundiuiță pentru prețurile cele 
se pute mai frumoșii, anume:

duslriafc . reuni
uni de cântări și 
rureuuiunl de în

mormântare.
Statue, poli
eaudre, potire 
șic’iipuri sfinte 
sfeșnice pentru 
aitarin și de 

părete, can
dele

Odăjdii 
felon 

și altele, după ri- 
tuM gr. orientalii. 
Prapori și stin
darde pentru 

reuniuni.
Stindarde pentru 
pompieri, copii de 
scolă. reuniuni in-

Iconostase, chipuri pentru fruntariu. înmormântarea Dom
nului etc. etc.

©gr Primescu repararea haineloru vechi precum și aurărirea 
și argintărirea pe lângă prețuri moderate.

3f£l*  Cusături cu auru, argintă și mătasă și haine 
cesci, cusute cu firii de auru. argintă și mătasă

Dantule bisericesci. Invălitore de prestoiu. Mărfuri 
cesci. Damaste etc.
Piauctnulitatea mi-o pofti adeveri prin mai 

Mite «le epistole «le reeiinoseaiiță.
Cataloge de preturi a dorință trimită libere de post-port.

biseri-

nuilte

0 nouă inventiune
3

care a produși! cu tot.ii drep- 
tiilfi aiiit.tt adtnii ațiiine, este 
de ingeniosulii nu hanief; - ar
tiștii englesu D-nulit Miirston 
consfruatâ șî pentru ori-ce 
stotă aplicabilă

de cusutu universală
iVesta tace Iu or’ e ’u i u de cu«uio servițiile cele mai excelente.

Cose țâră deosebire tote stofele.
Este durabilă din oțelu și feru.
Este simplă și- ușoru de mânuatu.
Se furniseză în stare perfectă de lucru.
M’are aprope niciodată lipsă de reparația 

o Întocmire, ca la cusută s<5 nu se rupă aculă

Cosi ii
completă

fi. 5.50,
Mașina posede 
așa ușoru și esie in iotă privința forte practică. Fiă-care eum- 
pere-'șl imediată aceste admirabilă mașină de «n-ulii univer
sală fără prejudițm, «ii.-i eu înapoiezu îndată fiă-căruia banii, 

r'âeă mașina nu lunrtioneză.
Comanilele se efectuesefi ru rambursă poștală și simții a se adresa sin

gură numai la: Feketes
I?:abriks-l£ep«t taetaer flrfÎBidtitBgeii 

M'ien, Margaretlien, Wehrgasse Xr. 13/59.

îs ii importantul

uiiiniatii

promptă dela ’/a Kilo

Cu tOtă stima(0

*5

marinate, 
îiemarina te..

venițare și ,.en detail’1 
mea Strada Teatrului

2 - 3

lere 
Icl’e 
lere

KICOLAE N. BIDU.
NB. Ca vemțătonl in filiala mea aru trebuință de unO 

lenSril cunoscători! de cele trei limbi ale. patriei și cu ru
tină inafuceil comerciale; a se adresa la firma de mai susil.

Mi-a sosită de totfl piospât.O :
negre moi veritabile «le morunii, 
negre tescuite veritabile «Ie morunii, 
roșiii veritabile «le erupă.

8‘ește, ba togă «Ie morunii
Pește, morunii marinată.
Aaltâșă marinată.
T.ucherdâ veritabilă.
Seriuiibii <i<*  murea negrii 
Scrumbii «Ic marea negrii 
Pește, ruși marinați.
Pește priispefii. i omisă și crapă (la ocasiuni). 
Eialva adeverată «le A«lrianopolă.
Smochine în cutii «le cartonă.
Stafide mici fără sămburi.
Stafide mari cu sâmburi.

Tole aceste articole se allă de
eu prețuri fdrle moderate in filiala
Xr. 94.

Comande din afară efectuezi!
in susă cu rambursă.
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