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Ună actă (le violență (lupă altulă, o verigă 

după alta se adauge la lungulu lanță, pe care 
’lu făurescă cei dela putere pentru aservirea Ro- 
mâniloru

Elementulă română stă în cale fantasticeloră 
și cutezateloru lorii planuri, ce tindă a face din 
acesta stată o casarmă. maghiară, unde toți se 
fie dresați și uniformațl unguresce, după cala- 
podulă ce l’au tăiată cei ce visâză de-o mare 
putere maghiară. în centrulă Europei, căreia să 
i se închine tote popdrele Orientului.

Acâsta este partea ideală, a opintirilor^ șo
vinismului maghiară, care dice: Vremii ca în 
Ungaria se fie numai o singură națiune, tote 
neamurile se fie unite printr’o singură limbă și 
să aibă una si aceeași cultură, care se fie cea 
maghiară ; cu alte cuvinte diferitele rasse se se 
contopâscă cu rassa maghiară. Sunt forte puțini 
Maghiarii, cari sunt conduși de acâstă. ideă. în 
modă neinteresată, numai pentru că, a devenită 
la ei o dogmă, națională. Cei mai mulțl, sân 
mai bine (lisă mai toți politicii unguri, urmărescă 
inse astădl scopuri,cari n’au mai nimicii comună cu 
acele, aspirațiunl fatale, deșteptate de politicii doc
trinari maghiari ai timpului mai nou. Ne putemă 
convinge pe fiecare di și pe fiecare 6ră, că. astădl 
n’a. mai re,masă nimicu din acea ideală gândire, 
ce a condusă pe marele Maghiară Ștefană Sze- 
chenyi, cândă a compusă formula „maghiarisărei 
prin mijlocuhl culturei superiore44, deșteptândil 
pe linguri din letargia seculară, după cum în
suși a, mărturisită : „spre peirea. lorii.44

Politica de maghiarisare, ce bântuc adl săr
mana nostră. țeră, urmăresce nisce scopuri multă 
mai miel și mai murdare. Idea contopirei rasse- 
loril este numai mantaua, sub care se ascunde 
adl falsulă patriotismul și pofta de câștigă. Până 
mai trăiea ună Franciscil Deak și linii Ebtvos se 
mai sfieau „patrioții cu ori ce prețil44 ași da pe 
față mârșavele lorii scopuri. P’atunel se mai 
vorbea și se mai serica și câte o vorbă, mai con
ciliantă față de poporele nemaghiare Deak cerea 
încă dela conaționalii sei, ca și .Szechcnyi, ca se 
caute a câștiga pe Români și pe Slavi cu binele 
.și prin „cultura superioră4*, care va se dică se 
caute a le tace câtă mai plăcută viață în acostă 
stată. Deak s’a înșelată câ și Szechcnyi, „cul
tura superioră maghiară44 n’a putută cuceri inima, 
nimănui din simpla causă, că. n’a esistatil păn’a- 
cum o asemenea cultură. Afară de unii indi- 
vidl singuratici, cari trăindil în orașe unguresc! 
mergil cu curentulil și se sâmtil bine în socie
tățile maghiare, cultura, maghiară pe nicăiri n’a 
putută se câștige simpathii rassei maghiare; de 
aci vine, că. astădl diferitele neamuri se isolâză, 
în vieața socială mai multă ea odinioră.

Lucruhl se pote lesne esplicâ. In locil de 
a fi tractate cu blândeță și în modă binevoitorii, 
poporele nemaghiare întimpină numai tcrorisărl, 
insulte și acte violente ale liberului arbitriu. Prin
cipiul ti lui Sechenyi de a câștiga pe Nemaghiari 
cu binele și prin mijlocuhl culturei fără întrebuin
țarea. forții, a degenerată cu totulă. Mulțl se miră, 
câte odată, de cuteza rea cu care suntemu calum- 
niați de „patrioții brevetați41 ai erei actuale. 
Ei bine, sub ce cu ventil ne-ar pute ei lua din 
gură bucătura de pane ce ni se cuvine după 
dreptate ; sub ce cuvântă ne-ar pute sc.6tc din 
t6t,e oficiele ; sub ce cuventu ne-ar pute secucs- 
tra. dreptulu electorală, celu mai sântă drepții 
ahl cctățanului într’unu stătu constituțională; 
sub ce cuventu s’ar pute practică contra țeranului 
română o procedură așa de crudă de esposessiu- 
riarc pentru restanțele de dare și altele de aceste 

•— decă nu sub cuvântă că suntemă dușmanii 
statului, că voimil rculă și peirea. lui și prin ur
mare trebue se se folosescă în contra nostră mij- 
Idcele estreme de apărare.

Scimă noi forte bine ce apără ei. Nu patria 
și fericirea ei le stă loru în’gându,' căci decă arii 
fi așa i-ar cuprinde groză. cândă ’și-ar închipui 
numai, că. acestă. patriă ar putd cuprinde milione 
de dușmani, ce s’au jurată în contra ei.

Politica de maghiarisare actuală eulmineză 
în esploatarea fără cruțare și marșavă. a colorii 
asupriți, ea n’are motive etice, nu se baseză în o 
ideă. morală. Fericirea patriei și apărarea sta
tului este numai o mască, sub care să ascunde 
egoismuhl și pofta, de câștigă cea mai detestabilă.

în fața acestei împrejurări lupta nostră le- 
gălă în contra despotismului actuală apare nu 
numai ca o luptă drâptă, ci și ca o luptă mo
rală, nu numai pentru salvarea vieței naționale, 
ci și pentru scăparea patriei de-o cangrenă din 
cele mai primejdiosă, ce au roșă vreodată la 
rădăcina esistenții ei.

De sub pâlele Munțiloră apuseni în Ianuariu 1884. 
Nu este mai păgubitorii lucru decâtil acela, 

ca omulU să se amăgâscă pe sine însuși. Cji 
t6te câ prea, puține voci, cu atâtă mai puține 
corespondențe, se audn se vădii din linii ținută 
mare și înzestrată mi înteligință ca cum este 
comitatnlu Albei inferiortg-totuși cu finea anului 
trecută acestă ținută se presintâ publicului ro
mâneștii ca acela, în sinulil căruia se valoreză. 
o luptă pentru dobândirea de drepturi naționale 
și oprirea cursului desastrosă ce s’a întinsă in 
întrega. țeră a Ardâhilni.

Mi-ar părea bine cândă s’ar vede în adevăril 
urinele unei atare lupte în teritorialii acesta, și 
s’ar constata, că noi a vernil și curagiulu ca se ne 
validităină în vieța publică, măcar ă numai acele 
drepturi ce le-amil mai potea susține, și se 
conlucrămă pentru ca solidaritatea se se facă 
faptă., să nu remână. vorbă, gblă.

Adevărată că trăirnă sub ună terorismul ne 
mai audiții, cu care nici starea de asediu din 
anulă 1851 —1852 nu se pote asemăna, însă 
deca cei cei ce canseza acesta ar fi convins!♦ 
despre strînsa solidaritate a Româniloru cu greu 
ar putea să se demită la lucrurile, ce le espe- 
riămă în tote dîlele.. Ca esemplu ală terorismu
lui ce domnesce pe la noi voiu aminți unii faptă 
tragicomicii. în tdmna anului 1883 s’a fostă 
conchiămatil adunarea generală, a despărțămân
tului Asociațiunei transilvane în comuna Sân- 
timbru pe o di de Duminecă. Cândă comitetulă 
despărțământului s’a. prese,ntatil la ora hotârîtă 
în comuna numită n’a aflată pe nimeni la adu
nare nici din locă nici din jurii, ba popa încă de 
Sâmbătă o luase cătră Turda, încâtă nici servi
ciu în biserică nu s’a ținută în acea Duminecă. 
Aflară. domnii din comitetil, că la fața locului 
eșise d. solgabircu, și pote de frica lui nici cei 
din comună, nu se adunară, cu tote că s’a dată 
semnă cu clopotulil. Clinică solgăbirăiihl a. fostă 
spaima omeniloril este dovedită prin aceea, că, în 
urmă elă a provocată pe direetorelc despărțămân
tului, ca să trămită statutele și alte hârtii, ca să 
se vâdă cu cc drepții a voită să țină adunarea.

Abstrăgândîi dela persecuțiiinilc singnratici- 
loril bărbați, cari cuteză, a. se opune la ocasiunl 
date teroriștiloră, și cari persecutări tocmai ca. 
în coinitatulă vecină alu Uniadorei sunt de tote 
dilele, în comitatulil nostru se prigonesce întregii 
poporulu românescul, căci pentru restanții de dare 
acum mai duoi ani în continuu se esproprieză 
sute de familii și cc este mai curioșii în cele mai 

multe cașuri nici chiaril darea țârei nu se înca- 
seză, (lin proprietățile vândute cu csecuțiune, c: 
unii speculanți devină proprietari pentru unu 
preță bagatelă.

Decă d. Tisza s’a lăudată, că v’a trânti na
ționalitățile de părete apoi colegulă său d. Sza- 
pâry în adeverii o face, prin organele sale în 
unu modă bătătorii la ochi, căci este de însem
nată, că cu tdte că în acestă comitatil esistă 
și câteva sate locuite de Unguri î n c ă n u 
a m ii c e t i t ii nici unu e d i c t. u de Ii c i- 
t a ț i u n e a s u p r a. unei a v e r I, c e f o r- 
m ă z ă p r o p r i e t a t e a unui U n g u r ă, 
și nu credă, că aceia se fie așa buni platnici 
de dare, ca poporală subjugată.

O esposesiunari; crudă, ca cea amintită nu
mai sistemulă asupritorii de adl o a. potutu in- 
ventâ spre nimicirea neinului româiiescă, și 
tare me temă, că până cândă iluștrii domni 
dela „Viitorulu41 voril putâ cu plecăciunile lom 
să înmâie inimile asupritoriloril, până atunci 
vrășmașii noștri prea multă stricăciune voril 
ca.usâ poporului nostru, încâtă nu voril fi omenii 
aplecați a mai primi grații așa. înalte. Bine se 
observămil, (•unică, cu tote laudele, cu cari se 
încarcă, noulă (liaril de cătră organele de pu
blicitate ale guvernului, încă nici o foia ungu- 
gurescă. nu s’a sâmțitil îndemnată a reproduce 
ceva din cuprinsulă coloră profesate, de iluștrii 

! noștri dela „Viitorul41. Prin urmare potil con- 
I chide, că totil, ce scrie consorțiulil împăciuirei 
este numai la adresa Româniloră, dor Ungurii 
nu sunt aplecați a păși pe acestă drurnă, și scri
sele sunt nuci aruncate în părete, căci noi 
n’avemil ce mai cede, după ce ei totil ni-au ră
pită ; limbă și libertate. Egalitatea de 17 ani 
a. reposatil, și activitatea o au tocat’o ei în capă.

Ertare, căci m’am abătută dela ceea ce-mi 
este scopulu să scriu. Am disil mai susu. că cu 
greu s’ar pute întâmpla desastrulil ee-lil suferimil, 
de ar fi inteligința. română, solidară în luptă, 
precum nu este. Causa apărărei este părăsită, 
solidaritate de luptă nu esistă în comitatiilu 
nostru, căci fenomenală dela alegerile din Aiudă 
nu este luptă, de orece nimeni nu s’a îngrijită 
ca să fimu bine representați, ba cercuri euratii 
românesci precum ahl Vingardului au trămisu aleși 
unguri la adunare, cu tote că maioritatea pre- 
cumpănitore a alegetoriloril este română ; așa. 
cerculu Vințului de josă și altele, și decă ici 
colea sunt aleși și Români, aceia sunt judi comu
nali și notari, cari sunt slugile dloră solgăbirăi, 
der nu elemente independente, cari să potă ajuta 
ca.usei naționale ; ba. cu tote că bine își cunoscii 
starea cu orbia, se îmbiă. la. alegerile acelea, pără- 
sindă în interesuhl propriu, causa dreptă a po
porului.

Și de ce se potil întâmplă atarl lucruri ? Res- 
punsuhl este simplu. Pentru că nu suntem orga- 
nisați, cum se cade, ci fie-carc semidoctă, care 
adl din grația, solgăbireuhii a devenită ceva, 
se sâinte chiămată a lucrâ după capulă seu, și 
nici că-i pasă a se mai îndrepta după alții. In- 
teligința și preoțimea mai de frunte sunt prin 
atari omeni împiedecați de a lucrâ cu succesil, 
și apoi aceștia. încă au devenită cea mai mare 
parte apatici, încâtă în urmă, potă afirmă, că. causa 
poporului este dată pe mâna. întâii plărei, fără 
ca cei chiămați să se mai gândescă la o luptă 
energică contra atacuriloru înverșunate.

Comitatulă Albei interiore are o poporațiune 
română, de preste 160 de mii suflete față de 
20 de mii amestecătură de alte naționalități. 
Față de astfelă de numără, în considerare că 
avemă și reședința unei Metropolii române. în 
mediloculă nostru, te infioră, cândă socotesc! la 
acea jurstarc, că noi nici atâta respectă nu 



mai avemil în comitatu, ca în centru, la oficiulil 
comitatensu, sC piitemil dice, că este mă carii 
u n ii c a n e e 1 i s t fi rom â n fi. Nu este acolo 
nici sufletfi de Românii suferită, ci domnii în 
îngâmfarea lorii cuteză a împlâ posturile cu 
Hămândii lom, cari apoi nici sciință, der nici 
iubire de lucru nu au, și unele familii maghiare 
deja s’au îndatinată a privi întregii comitatulă 
ca unii patrimoniu alu lorfi, încâtfi chiar Unguri- 
loră le vine greță.

Alegerile sunt o falsificare a opiniunei pub
lice și sunt eflusulu terorisărei, der nu al ii ale- 
geriloru libere. Câțiva șoviniști se înțelegi! — 
și apoi față de sbieretulu turmei lorii ori ce 
altă, voință trebue s6 înceteze. Unii solgăbireu 
ce are datina atâtfi la pertractări câtă și în 
druniulii țerei a tracta cu pălmi pe bieții omeni 
— se alege cu aci am ațin ne, cu fote că n’are 
cualificațiune, decâtfi aceea, ce chiar prin jurnale 
s’a sbiciutii, înse pentru cercuri curată românesc! 
este aptă unfi astfelă de oină. (Acesta este, 
care a provocată pre directorele despărțământului 
VIII ală Asociațiunci, ca s6 escuze îndrăsncla 
de a fi convocată adunarea dela Sântimbru — 
despre care am scrisă mai susil.) Nu sciu ce 
esamenă ar pute pune cei mulți solgăbirei aleși 
la ultima alegere, și ce cualificațiune ar pute 
s6 dovedescă, decă ei ar fi constrînși la acâsta, der 
ca cei dela putere să p6tă trece preste o asemenea 
greutate au aflată cu cale ai realege pe Unguri, eră 
pe umilă, care este fii ti de preoții română și 
care de multă trecuse în tagma, ungurescă cu 
nume cu tutu, pentru meritele sale l’an degradatei 
la vicc-solgăbireă, ca se-și aducă aminte, câtă 
e de bine și folositorii a se face instrumentulu 
domniloră în paguba nâmului seu, cu a cărui 
prescuri s’a fostă hrănită !

Așa nu merge maț departe. A sosită tiinpulfi 
se ne reculegemil. în adevCră s’au și încercată 
a se organisâ bărbații noștri dâr totdeauna a 
remasu lncrulă la vorbe, nevoindă nimeni a lua 
inițiativa, ba unii sub preteste netrebnice ape- 
rându-se contra însărcinărei.

«Joșii cu sc.riipulii, josfi cu personalitățile și 
redicați flamura solidarității în interesul ii ape- 
rărci ncmului nostru de perire și de rușine.

Sâ ne apărămă, se ne ajutămu și poporului 
sâ-i finul buni conducetori, eră. pe cei rei se-i 
descoperimă lumei. decă ei de înfruntări meri
tate nu se rușineză.

O purtare bărbatescă în marginele legei este 
prescrisă, ori și cărui cetățană, deci să ne folo- 
siiniî de lege pentru combaterea reiilui și acesta 
in solidaritate se-o facemii, căci unde-i unulii nui- 
putere. Cu vorbiri de paradă la. unele ocasiuni 
nu vomă insuflă respectă asupritoriloru, ci ace
lora să le opunemu fapte bărbătesci, înțele- 
gându-și fiecare posițiunca față de uneltirile 
asupritorilor!!.

Sincerulu.

Cronica eveneniintelorft politice.
După lungi și sterpe disensiuni dieta u n- 

g a r ă a primită în fine cu 171 voturi contra 
131 resoluțiunea propusă de d. Tisza, prin care 
se ret r a g e d e l a o r d i n e a d î 1 e i p r o- 
i e c t u 1 ă de leg e privitorii lacăsătoriile între 
creștini și evrei si se în vită guvern vil fi a pre- 
sentâ latimpulă oportună ună nou proiectă, care se 
reguleze acesta cestiune. E de însemnată, că d. Ti
sza a avută de astadată, mai puține voturi pe par
tea. s’a ca la alte ocasiuni. Preoții din partida libe
rală. și partea cea mai mare a Sașiloră ardeleni au 
votată cu oposițiunea. D-lu ministru-președinte a 
mai ținută înainte de votare, ună lungă disc ursii 
mai multă polemică de apărare. Vorbă multă, 
serăciâ, dice Româuulu.

S’a. vorbită mai de multă de aceea ca N e ra
ții austriac! se facă politică, de resistență 
pasivă părăsindă Reichsrathulă, unde sunt în 
minoritate. Multe corporațiuni, reuniuni și adu
nări au adresată în privința acesta resoluțiunl 
și adrese la. clubulu stângeloră reunite germane 
din Vicna. Clubulu după desbateri înfocate, cari 
au durată mai multe (Iile, a. luată următorea 
decisiune: „Clubulu stângeloră reunite declară 
că cu privire, la situațiunca politică, află dc ne
cesară, ca să nu absenteze in timpulă de față 
dela lucrările parlamentare?1 — Nemții s6 temă 
negreșită, că decă ei ar părăsi acum camera, 
guvernuln ar disolvâ imediată Reichsrathiiliî si 

ar ordonă înainte de vreme none alegeri, cari 
sub împrejurările de față ar eși și mai nefavo
rabile pentru Nemții centralist!. Și așa foile 
cehice cerii mereu disolvarea eamereloru.

Diarulu „Tinies44 publică unu articulă care 
se dice, că a fostă scrisă de cătră. ună „politi
cian ă rusii.’' Acesta dice între altele:

„Ună r e s b o i fi î n t r e Ruși a și G e r- 
m a n i a este din ce în ce mai neînlăturahilu. De 
geaba se sărută ei la curte, și se numescu rude 
și scumpi veri la Petersburg. Credcți-me, unu 
resboiu e gata de a isbucni și ve voiu esplicâ 
de ce. în Rusia, trebue s6 v’aduceți aminte, 
este unu singură punctă de unire pentru totc 
partidele, ura străinului, și fiindu-că- în Rusia 
sunt de dece ori mai mulți Nemți de câtă alți 
străini, Germanii sunt cei mai multă urîți. Afară 
de acestă punctă de unire, nu este de câtă 
vrajbă în Rusia, și în aceste condiții familia 
imperială preferă programa reacțiunei și apăsării. 
Sunt, duoi omeni ce-sil stăpânii situației, Katcov, 
unu fel fi de Xavier de Maistre mușc alese u, și 
Pobedoncvțev, ună dervișii ală religiei ortodoxe. 
Acești duoi omeni facă ce vorfi cu împerat.ulu 
și miniștrii nu sunt de câtă protegiații lorii. 
Câtă despre opinia publică, ea nu esiste, seu 
mai bine, nu pbte fi una într’o țeră, în care fie
care individă este spionulfi vecinului seu ; der 
sunt partide.

A.

In fruntea partideloril se află cornițele Ș u- 
v a 1 o v, care represintă. vechia p a r t i d ă c o n- 
s e r v ă t 6 r e și care vrea o Cameră a pairi- 
lorfi, ai cărei singuri membri ar fi clu și fami
lia sa. Nu este de câtă acestă mijlocii, după 
densulă, d’a mântui Rusia. Partida. în cestiune 
face multă larmă la curte și în presa străină, 
der n’are nici o sută, de aderenți în tbtă Rusia. 
Apoi, sunt N i h i 1 i ș t i i. Nici ei nu sunt o 
putere, de care trebue să se ție soma. Ei nu 
represintă de câtă resturile unui corpii politică 
ce și-a trăită traiulfi și n’ar întârdiâ d’a pieri 
cu totulfi, deca. s’ar produce o mișcare in ade
verii națională. Reinânc apoi p a r t i d a 1 i b c- 
r a 1 ă in o s c o v i t ă, alu cărei șefii actualininte 
este i g n a t i e v. Ea e în adevftril primejdiosă. 
După căderea, lui Ignaticv, pe cândă n’avea nici 
unu prietenă la curte și nu putea recurge la 
presă, acâstă, partidă, care e compusă, mai cu 
semă. din omeni bogați, și din clasa mijlocie, 
s’ncercâ mai întâii! se facă propagandă eu co
mitete. formate sub pretextulu de a protege co
mercială rusescu, der acestă stratagemă, fii des
coperită și toți omenii aceștia sunt, din ce în 
ce mai nemulțumiți. Numerulil loră o cam de 5 
seu 6 milione. Intre denșii se află, fote bogă
țiile mobiliare și toți omenii învețați din țeră. 
Der n’au arme pentru o campania liberală. Ei 
au de luptată contra, curții, care, pentru mo- 
mentil, dispune de armată și care, eu inijloeulă 
clerului pote resvre.ti poporulil. Ei nu vedii deci 
mântuirea Rusiei, de câtă în ună mare resboiă, 
în care Rusia, bătută, și nimicită., ar eși în fine 
din amorțirea sa și s’ar scăpa pentru totdeuna 
de autocrații curții și de „Camarilla“.

f Conradu Schmidt.
Una. câte una. se ducii pcrsonele, cari avură 

câte unii rolă însemnată în istoria modernă.A
politică a Transilvaniei. In tomna trecută a 
trecută la viața vecinică fostulil cancelarii alu 
'Transilvaniei contele Franciscă N a d a ș d v, 
sub care s’a ținutil prima dietă transilvană, în 
care a luată și poporulil română parte ca națiune 
politică coordinată^ cu celelalte trei națiuni poli
tice transilvane. în acea memorabilă dietă s’au 
adusă legi, prin cari se rccunoscc și națiunea 
română ca națiune politică și limba română că 
egalii îndreptățită în tbte ramurile justiției, 
adininistrațiunii și în legislațiunea. țării eu limba 
maghiară și germană.

Acuma trecu pe altă lume C o n r a d fi 
S c li m i d t, ultimulu comite săsescu alesă, care 
încă ajurată unii rolă destulă de însemnatil în 
dilelc din urmă ale autonomei 'Transilvaniei. 
Noua generațiune săseseă neeunoscendă dulceța 
autonomiei Ardeiului nici nu se mai luptă, pentru 
restituirea ei, ci se mulțămescc cu fărâmițările 

i ce cadă de pe masa cea încărcată a rassei ma- 
, ghiare, care a confiscată totc drepturile și tote 
: bunătățile numai pentru sine ca și cândil celelalte 
1 națiuni n’ar fi totă așa de buni fii ai Transil

vaniei, care este patria, comună a tuturora. La 
țera ndstră se potrivesce forte bine dicala. stră- 
moșescă : bună țeră, rea tocmelă.

Conradil Schmidt s’a născută la 1815 în oră
șelul fi Agnita din Transilvania, după absolvarea 
cursului juridicii se facil advocată în Sibiiă și 
nu lua parte la viața politică publică pănă. la 
1848. în anulă acesta fii alesă în dicta Transil
vaniei și a Ungariei, din care eși în scurtă timpii. 
După ce s’a terminată resboiulil de insureețiune 
ungurescă funcționă Schmidt mai ântăiiî ca co
misarii civilii în Ardeii! mai târdiu fii numită pro
curatorii financiară. După diploma împ dela 
Oetobre 1860 Schmidt facil energică oposițiune 
în contra partidei, care agita pentru uniunea 
'Transilvaniei cu Ungaria, ba după patenta împ. 
din Februariu Schmidt deveni unulii dintre co
rifeii principali ai partidei compuse din Sași și 
Români, cari erau pentru unitatea monarcliiei 
.constituționale. Pe la finele anului 1861 fă 
alesă unanimă de cătră Sașii ardeleni de comite 
naționalii și în act'sfa calitate și ca deputată în 
dicta 'Transilvaniei a lucrată împreună cu alții 
din resputeri ca se se primescă. constituțiunea 
austriacă din Februariă între legile Transilvanice 
și să se alegă din dieta Transilvaniei 26 delegați 
pentru parlamcntulu centralii din Vicna, unde 
aceștia în 20 Oct. 1863 au și ocupată locurile 
loră între ceilalți delegați ai diferiteloră provincii 
ale imperiului austriacă.

Acesta, a fostă cclă d’ântăiă pasă greșită în 
politică ală 'Transilvaneniloră din acea epocă, că 
s’au dusă la Viena în parlainentulă centralii, 
fără se fi fostă eassat.fi formalii mai ântâiu artic- 
lulil dc lege despre Uniunea 'Transilvaniei cu 
Ungaria, cc’lfi decretase dieta transilvană, dela 
1848, și fără se fi pretinșii garantarea din nou a 
autonomiei Transilvaniei.

Intrarea delegațiloru dietei ardelene în Rcichs- 
rath s’a privită atunci ea o isbendă decisivă a. 
lui Schmcrling și a ideii centralismului statului 
unitară. Schinidt fii alesă ală duoilca vice-preșe- 
dinte ală parlamentului. După, împăcarea cu Un
garia Schmidt fii deniissionată din postulă seu 
la anulă 1868 Fcbr. 8 la propunerea ministrului 
dc interne ungurescă comite Anilrâssy. în loculu 
lui a fostă u u ni i t ă, nu alesă, de comite săsescu 
Moritz Conrad. Schmidt curendă după, aceea se 
strămuta la Viena, unde cu titlulil de „șefii de sec
țiune/4 fii numită președinte alfi senatului supremii 
ală bisericei evangelice. în 6 Febr. 1875 fii nu
mită membru pe viață in nerrenhaiis din Viena. 
încă în 1864 căpătase ordinalii Lcopoldină, eră 
în luniu 1878 fii redicată la rangulii de baronii 
cu predicatulil de Altenhcim. In Viena a și răpo
sată, în 6 Februariu st. n. anulă curentă în etate 
de 69 de ani.

Schmidt, ca Sașii, are merite necontestabile 
pentru națiunea sa, eră ca patriotă ardelenii, că 
a apărații, cum și câtă a putută, causa autonomiei 
'Transilvaniei, reeunoscâiidă totodată necessitatea 
de a. se introduce în constituțiunea țevii ca egalii 
îndreptățiță. și națiunea română.

Brașovii 27 lanuariu a. c.
Domnule Kcdactorii! Pe lângă vechia, reuniune de 

domne cu scopu filantropice cu reședința în Brașov(i s’a. 
mai înființați! încă o reuniune sororă de domue totu cu 
scopU filantropicii. Lipsa și suferințele conducil pe onul 
a-șf căuta, ajutorii. Etă motivulfi înliințărei acestei nouă 
reuniuni. Încă dela amilii 1871 Dna. Susana Andreiu MurC- 
șiaiui împreună cu mai multe amice de vederi și principii n 
concepută idea, a se înființa o reuniune de dame ro
mâne cil scopu de a ajutoră văduvă sărace. Cliiarii de 
pe atunci s’au și începută orccar- colecte, — sau com
puși! și nisce statute ; der din diferite cause, acele nu 
fură înaintate la locurile competente spre aprobare, 
în fine acum unu anii s’au rcvCdutu acele statute 
augmentați! și modificată și cil data dc 17 Novembre 
1883 au obținuți! aprobarea ministcriului de interne 
regiu maghiari!.

Eăcându-sO idea trupă, erl s’a ținutfi adunarea 
constituantă a acestei nouă reuniuni în sala de de
semna din edificiula gimnasiului română, la care a. 
participată unu nuinCră frumoși! de dame din Brașovă 
și Săcele (reuniunea este locală nu generală.) îii acesă 
adunare s’a alesă comitctulu administrativă : Președintă 
fit alesă zclosa Dnă S u s a n a. A n d r. M u r 6 ș i a n u. 
Vice-președintă : Dna E lena G. I 6 n u, cassieră : 
Dna M a r i a P o p c a, controloră : Dna E lisa M ii r e- 
ș i a. n u. Membre în comitetă : A m alia L ă p C- 

eassat.fi


dat ii, Of. ilia Orghidanu, Zoe Petri cu, 
V i c t o ria 1 u g a, Paroli n a CI i u r c u, Y oi ea 
P o p e a și E I e 11 a 0 r g h i <1 a n u. De actuarfi s’a 
d e n u m i t ii d. dir. giînn. S t c fa nu 1 o 8 i f n, carele 
a îngrijită și la constituantă de afacerile Bcripturistice. 
Îucâtiî suntemu informați acesta reuniune dispune de 
unu capitalașu strînsii prin colecte benevole și formată 
din legate și ajutore în sumă de 1050 fl. Scopulu 
reuniunei principala este : ajutorarea văduveloru gr. 
or. sărace din Brașovu și Săcele și formarea unui 
capitală ncatingibilu, din care cu timpulu s'fi se edifice 
tuni asilă pentru văduve betrâne și neputincioBC, să
race. începutul» s’a lăc.utu. — Dea ceriul», ca nobila 
întreprindere să prospereze.

Isvorele istoriei Romfiniloră.
o

A duoft conferință a d-lui (Ir. Tocileseu, resumată de 
d. C. C. Dobrescu.

în a. doua conferință d-nu Gr. G. Tocileseu 
a vorbita despre partea d o c u in e n t a I ă a is- 
vrtreloră istorice.

Actele oficiale, porâncik domnesci, jelbele obștei 
locuitorilor», îuvoelilc de cumpărătore, contractele de 
de vendare, actele de daniă, hârtiele de ipotecă, 
botărîrile judecătoresc!, manifesturile, relațiunile- diplo
matice, testamentele, tractatele politice înscripți- 
unile, documentele administrative, cu data și cu 
forma mai totdeauna tipică, dră unu materialii istoricu 
destulă de bogată, din care aflămfl — ceea ce rară 
ne spuini cronicicile — cum cugetă societatea, cum 
e organisată, cât» e de civilisată, cari sunt durerile 
ei, în sfârșită dobândim» o mulțime de noțiuni, mir! 
alcătuescă miedul» istorici.

Negreșită, că îndată ce s’au stabilita în princi
patele române nisce raporturi sociale regulate, a tre
buită să esiste de timpuriu o arebivă domnescă, o ar- 
c.bivă a divanurilorii țărei, a altora dregătorii publice, 
a municipalităților», cari tbte s’au prăpădită din causa 
vremurilor» turburate, prin care annî trecută. Mănăs
tirile și particularii le-au păstratu mai alesă. Prin
cipalele colecțiunl de documente sunt; Archivele sta
tului din Bucurese! și Iași, colecțiunea Academiei ro
mâne, a bibliotecei centrale, colecțiunea Hunnuzaki și 
a d-lui Sturdza Scheianulă. Pănă Ia 1830 nu avem» 
o archivă generală a. statului, der prin regulamentulil 
organicii s’a prcvășlutii înființarea ei și de atunci prin 
diferite modificări de organisare, a ajunsa în starea, 
care se află astădr.>

Începând» a analisâ publicațiunilc de documente 
făcute pănă acum, d. Tocileseu ne spune, că nici pu
blicarea a vreo 60—70 documente, fucută de Venelin, 
nici Documentele i s t o r i c e tipărite la 1860 
de d. P. Teulescu, nu corespundă nici «ciorii mai ele
mentare noțiuni de sistemă, în câtă chiar» d. Aricescu 
s’a vădutiî silita a. anulă ace a b r o ș u r ă, d o - 
c u ni en t e I e fiind» greșite! D. B. P. Hasdău 
la 1865, a publicata în A re hi va istorică a 
României, peste 15 documente, cari, în privința 
critică, îndeplinesc» tdte cerințele unei lucrări seribse. 
In 1874, d. C. D. Aricescu a publicată unu Indice 
de documentele Mitropoliei și Episcopiiloră de Argeșă 
și Remnică, în care se vede, că, nu s’a urmată nicl- 
decuniă metodul» escelinte practicată de d. Hasdău 
și recomandată de d. Tocileseu într’o serie de articole 
din „Românulă* dela 1875. Apoi, confențiarula apre
ciază în termini forte măgulitori publicarea altor» 
documente, făcută de d. Hașdău în cu ve n te de 
bătrâni. D-sa regretă, că o comrtră destulă de 
prețiosă pentru istoria română stă încă ascunsă în 
dCrîmăturile dela Mibai-Vodă, coinrtră care, publi- 
câudă-se treptată, ne-ar respândi o nuoă lumină asupra 
organisării politice, sociale, financiare, juridice și mi
litare din trecută. După, câte sein personală, d. Ilașdău 
a cerută și cere necontenita, dimpreună cu reorgani- 
sarea Archivei și unu locală demnii de neprețuitele 
acte ce conține.

Reconstituirea istoriei nostre naționale pe temelii 
puternice ni se impune adl mai alesu, spre a ne con
vinge de starea, în care s’au aflată moșii și strămoșii 
noștri, pentru că să putemil prețui progresele reali- 
sate și pentru ca să căpătăm» unu puternica îndemnă 
spre a merge înainte, totiî înainte. Cine ar fi bănu
ită, că la începutul» acestui veci! se vindea ț ă- 
r a. n i i din Vâlcea, Argeș», Mehedinți și Gorj, spre a 
plăti birurile, cu cari îi încărcase stăpânirea fanariotă? 
La 1804 s’au vândută 103 săteni dreptă do
lj e n d ă a datoriilor» lorii !!!... Vodă-Caragea este 
acela, care a poruncită tuturoru sătenilor», când» voră 
plecă pe drum», să aibă la dânșii c r e in e n e și 
a m n a r ă spre a aprinde c i u b u c u 1 u Turcilor», 
ori unde voră pofti .' . . . Tot» densulă a dată o straș
nică porânt ă ca nimeni se nu porte atlas» a I b u 

decât» luminățiile loră Vodă, beizadelele și domnițele. 
O femeă — Tarsița Filipescă. - să opune, căci sunt 
sentimente, pe cari cela mai cruda despotismu nu le 
pote stinge! Vornicăsa Tarsița trece prin curtea pa
latului cu u n ii frumos u s a. I o p u a 1 b ă și Vodă 
măniatu poruncesc» agăi din BuciirescI, ca ori unde 
va prinde pe acestă n e g li i 6 b ă ș i f ă r ă ruși n e 
femeă să-î sfărâme pe locă haina în bucăți, pe care 
să-i le aducă Măriei Sale Vodă spre încredințare !...

Un» altă faptă pe care ni-lu afirmă unu documentă 
particularii dela 1600, ne arată cum — tot» o femeă 
--- o pitiștencă, a e m a n c i p a t u pe c 1 ă c a ș I și 
ii-a. împroprietărită cu fi i i și fetele loră 
pe când» celă mai vităzîl și mai mare domnă, Miliaiă, 
consfinți» — obiceiulă învechită — robia țăranului!...

ftcă noțiuni neprețuite, lumini strălucitdre, rade 
vii, de natură, a răspândi — cândă se voru publică 
— negura. întunecdsă ce domnesce încă cu putere în 
istoria nbstră 1...

D. Tocileseu termină esprimândă dorința, ca. p r o- 
punerea făcută încă dela 1878 de d. O. Esarcu 
spre a se înființa o societate pentru Istoria 
patriei, să iâ corp» și câtă de curând» să se con- 
stituesea spre a desgropâ și publica, vechile documente 
istorice și a se încuragiâ misiuni istorice și 
în alte țări.

Mărturescă, că citindu în „Românulă44 dela 14 
lannarin scrisorea d-lui A. IJbicini cătră prea, stimatul» 
decană ală presei romane d. C. A. Rosetti, în privința 
reînvierii bibliotecei române din Paris», 
am roșită ca Românii, cândă mă gândesc» la ceea ce 
vomă trimite acelei biblioteci cu privire la istoria, 
nostră națională. Eu, în scrisdrea filoromânulni din 
Parisă vădă, ceva mai multă, Europa luminată și băr
bații sfii facil apelă la noi, în interesulă nostru, să 
le spunemă cine e acelă poporă, care luptă pentru 
esistință în Oriintulă Europei, care-i e trecutulă, care 
e firulă desvoltării sale istorice, prin ce vijelii s’a 
strecurata, ce merite are înaintea civilisațiunii, er noi, 
cu o nepăsare adevărată orientală le răspundemu: 
s u n t e in ă urmașii 1 u i T r a i a n u, împăratului 
Romei!!... Și se ne mai mirăimî, că mai dilele 
trecute ună mare diară din Parisă, vorbimlu despre 
omoruliî întâmplată în palatulă d la. Y i I d i z -1< i o s k 
din Constantinopole, credea, că. acelă paiață e în Bucu- 
rescl I ? Decă noi nu ne cunoscemă, cum putemil 
pretinde să ne cnudscă străinii ?

Din acestă punt.ă de vedere idea d-lui Tocileseu 
de a. să face o nouă edițiune critică a cro
nic e l o r ă, precum și propunerea d-lui Esarcu de a 
să forma o societate pentru istoria patriei, 
merită, nu aplause pornite de multe ori dintr’unu en- 
tusiasmă de rassă, der trebue, făccndă unu apelă căl- 
durosu la toți cățl iubescu trecutulă nostru istorică, 
să-i învitămă la o lucrare stăruitdre, care să ne ridice 
în propriulă nostru respectă și în stima străinilonl.

Istoria este, după șlisa lui Buckle, ana
tomia unei națiuni! Să facemă der câtă de 
curendă a n a t o m i a trecutului națiunii r o- 
m â ii e, pentru ca să nu ne-o facă alții în paguba și 
spre peirea nbstră. („Român.41)

Diverse.
(Balulii Curții în Viena.) Primulă bală ală curții 

s’a dată în 4 Eebr. st. n. în sala ceremonieloră dela. 
paiață cu multă pompă și strălucire. Sala era decorată 
cu flori, azalee, camelii, Rhodododendron, Orchidee s. 
a. și iluminată cu mai multă de doue mii luminări. 
Mai bine representațl erau militarii, oficerl de tbte 
armele și gradele. Au bătută la ochi multele uniforme 
de consiliarl secrețl. între alții sc vedeau în aedstă 
uniformă cornițele Iloheinvart și comit. Wurmbrand. 
Mai mulțl cavaleri germani, car! posedă indigenatulă 
în Ungaria, au apărută în costumă de magnați unguri, 
așa de cs. cornițele Schiinboru. Lucru caracteristică. 
Au fostă de față mulțl archiducl, archiducese, și alțl 
prinți, corpuln diplomatică, miniștrii imperiali și aus- 
triacl, deputațl și senatori. La orele 9'/a a intrată 
în sală împăratulil cu împerâtesa. După ce sa jucată 
primulă cadrilă de cătră dube colbne de câte optă pă- 
reclii, împerătbsa s’a retrasă în apartementcle sale. 
Maj. Sa a mai remasă în bală pena spre mbdă-nbpte.

(în Oravița montană) se va ținb baluln casinei 
române .Joi în 2 (14) Eaură în sala casinei. adecă, la. 
hotclulă „Cerbulă de aurii-'.

(Fabrică românescă de șampania.) De unu ană 
de (iilo s’a fundata în Iași o fabrică pentru a face 
șampaniă; ca este fundată pc acții și au luata parte 
la subscripțiune proprietari însemnați și deputațl din 
Moldova. Scopulă principală ala acestestei fabrice 
este să t’aeă eonenrență vinurilorii străine artificiale și 

și să rediee vinurile renumite Indigene. Fabrica pro
duce șampaniă din renumitele vinuri românescl dela 
Uotnani și dela Odobescl, care șampaniă jirin bună
tatea și eftinătatea ei a redusă multă Importarea 
fâbricateloră străine în Roniâni’a și prin acesta a 
remasă sume considerabile în țeră. Acesta încă a 
fosta una dintre ideile fericite, cari voră desrobi Ro
mânia pe cale economică.

(Incendiu în Redacțiunea „Românului44.) Redac- 
țiunca și adininistrațiunea ..Românului44 casa locuită 
de <1. C. A. Rosetti si familia s’a au fostă nimicite de î
flăcări Miercuri pe la. 12 bre nbptea. O servitbre a 
d-nei Sofia Rosetti, ducendu-se cu-o luminare în mână, 
aprinse din nebăgare de semă o perdea și de aci se 
întinse flăcărâ cil-o răpediciune grozavă în tbte odăile 
pănă la magazin, unde sc afla uuu deposită de diare 
vechi și colecțiunea „Românului44. Casulă este cu 
atâta mai regretabilă și perderea cu atătu mai grava 
cu câta, după cum ne spune „Românulă44, au arsă 
tbte obiectele scumpe, precum și documentele prețibse 
pentru istoriă, din cari d-lu și d-na Rosetti nu au 
mai putută scăpa mai nimicii, căci în câteva minute 
intrbga casă a fostă în flăcări. D-nulă si d-na Rosetti 
dormeau cândă a isbucnită foculă; din norocire ei 
au fostă deșteptați la inomentu și au scăpată neatinși 
de furia flăcăriloră. Redacțiunea „Românului44 anunță 
că s’au lua tu imediatu disposițiunl spre a nu se între
rupe publicarea diarului.

(Billroth in contra acidului carbolioii.) Renuini- 
tulă operatori! din Viena Dr. T. Billrotb a adresată 
unei foi vicnese o scrisbre, prin care face atentă pe 
publică, ca. se nu întrebuințeze acidă carbolică la 
rane usbre, căci forte adcse-orl câsuneză gangrena. 
Publiculă întrebuirteză de obiceiti solutiunl de acidă* 1
carbolică (carbolu topită) prâ tari, pe cândă în chi
rurgia se întrebuințeză numai soluțiunl de 1—5 pro
cente. Billroth scrie: „Eu desfătuescă cu totu de- 
adinsulă, de a se întrebuința acida carbolică fără pre
scrierea specială a medicului. De celă mai bunu mij- 
locă de comprese pentru rane ușbre recomandă „apa 
de plumbă", ce se vinde. Să sc întrebuințeze subțiată, 
punendu-se pe rană o compresă udată tare cu numita 
apă, care răcorcscc și împedecă obrintela (inflamați- 
unea) și nu pbte aduce nici-o stricăciune. Acestă mijlocii 
c mai bună și dccâta pre multă întrebuințată „a r- 
n i e ă44, în urma căreia se nască une-or) spudătun 
(Hautausschlăge), ce se vindecă greii.-

Sciri telegrafice.
Budapesta 9 Februariu. Veniturile brute ale 

statului ungaru în ultimuliî cuartalii din 1883 
făcu 80,785,860 H. Cheltuielile : 72.532,420 fl. 
A întratu mai rnultii ca în același periodit a 
anului 1882 cu 2,438,271 fl.

Viena, 8 Februariu. Ministrulu de justiția 
Prazak a presentatu camerei unii proiectil de 
lege pentru regularea praxei judiciale. Fiu 
conține și unele schimbări in disposițiunile 
legei pentru advocat).

Londonu, 8 Februariu. Doue regimente de 
infanteriă au primitu ordinii se se pregătesca 
spre a plecă în Egiptu.

Nou abonamentft la

„Gazeta Transilvaniei."
Cu 1 Februariu st. v. sc începe ună nou abo- 

namentu, la care învitămu pe onorații abonați, 
amici si sprijinitori ai fbiei nbstre, rugându-i ca să 
binevoibscă a si-lu reînoi de cu vreme, pentru ca dia- 
rulă să li se pbtă espedâ promptă și fără întrerupere.

Domnii noui abonați, și cari nan achi
tată costulă abonamentului sunt rugați a 
ne trimite banii seu directă priu man
dată poștală, seu prin Domnii, la cari au 
subscrisă abonamentulă.

Prețuia abonamentului, ce se pote trămite mai 
u.șoră prin mandate poștale, este :

pentru Austro-tJngaria cu posta : pe trei luni 
2 fl. 50 cr., pe șese luni 5 fl.: pe ană 10 fl.

pentru România și alte țerl esterne : pe trei luni 
7 franci, pc șdse luni 14 franci, pe anu 28 franci.

Scrisorile, sunt a se adresa la Redacțiunea 
„Gazetei Transilvaniei44 în Brașovă.

Numere complete dela începutulă 
anului sf1 mai află.



Prin desființarea filiaiuM ni’s tr e
îll PARISO, LONDRA,. BRUXELA și ROMA 
sunt aciuna de vendare — conformii 
desemnului 16.307 câsornice re- 
montoir de auru veritabile de 
Geneva pentru danie, cari mai 
înainte au costată 75 fl. acum numai 
cu 30 fi., aceleași căsornice pentru

bărbați, cari mai înainte costau 90 fl., acum numai 
cu 35 fi., și 8720 de cesornice remontoir de anru 
verit. Washington, cu câte 9 fl. 75 cr., în loca de 
36 fl., mai încolo 4003 cesornice anghiră (ancre) 
verit. de Geneva, cu 17 rubine, numai cu 8 fl., 
în loca de 18 fl., și 2223 de cesornice de Elveția, 
de totă bune si sigure, durabile și esacte cu câte 4 fl. 
75 cr., în locă de 15 fl.

Cine voesce să cumpere din aceste cesornice va căpătă 
o garanțiă reală în scrisă pe 3 ani, că vorft merge, esactă 
si că nu voru stâ niciodată, și afară de acesta se 
află împachetată alăturea cu orologiulu — gratis ca 
daru — ; 1. părechiă cercei de auru de 14 carate, 
probate de oficiulă c. r. din Vieua, cu buchete de măr-J 
genii și emailate; unu lanțu aurita de dame cu ciu
cure, cu medalionu în patru colțuri, cu 12 fotografii 
picante de l’arisu ; o cruce aurită cu chipulă lui Chris- 
tosă ; 1. părechiă de nasturi pentru manșete, gravați, 
cu mașină; 1. amnară, ce lucesce năptea; 1 țigaretă 
sculptată de spumă, cu rose seu figuri, cai etc. cu 234 
de articule diferite de lucsu din auru și argintă.

20 de fiorini dămă îndăreptă, d6că numitele obi
ecte nu sunt nouă și nu după cum amil arătată, prin 
urmare nici o comandă nu e riscată,

Se espedăză în fiecare di afară de sărbătorile 
creștine: Pascl, Rosalii și Crăciuniî.

Adresa: Genfer Uliren-Alianz
1., Adlergasse 1B. WIEN.

Esploatare de pădure.
Subsemnatul!! conposesorată alu moșiei foste a 

contelui Franciscă Haller din comuna Zoltană (lângă 
Sighișăra) voesce a dâ în esploatare prin tăiere pă
durea s’a ce se țîne de numita moșie în comuna Zoltană 
într’ună arealiî de 495 jughere 1408 stărijinl 0 > 
anume:

A. sen în întrcgulti pe lângă unfi prețti totalii.
B. seu după stânjinl, luându-sc de basă a pre

țului, prețuită unui stânjină de lemne tăiate.
Condițiunile anibeloru modalități se pot.it vede la 

comitetnlă composesoratului în Zoltană', la „Albina11 in
stituții de credită și de economii în Sibiiu, și la filiala 
acelui institutU în Brașovii.

Spre scopulu acesta se publică concursă cu oferte.
Doritorii, de a luă în esploatare pădurea întregii 

după una ori alta din modalitățile indicate, au a-și 
trimite ofertele loru în scrisă și sigilate la Direcțiunea 
institutului de credită și de economii „Albina11 în Si
biiu pămî. celu multă în 1 Marte a. c. cal. noă.

Pe cuverta ofertuhu din afară este a se însemnă 
.,Ofertă pentru pădurea d i n Z o 11 a n u.“ 
Ofertnlă are a conține în cifre și cu litere, la moda
litatea A. prețulu totală oferită pentru esploatarea în- 
tregei păduri, la modalitatea B. prețulu oferită pentru 
ună stânjinu metrică de lemne tăiate; în fine la 
ofertă este a se aclude unu vadiu de 200 florini 
în bani.

Zoltană în 1 Februariu 1884.
Conposesoratulii moșiei foste a contelui 

Franciscu Haller.

Se caută
unu administratorii (economii) 

pentru esploatarea unei moșii de munte în llomânia 
cam de 2000 pagone, cu pădure, vii, pometc, locuri 
de arătură, moră de apă și povernă. Se cere, ea 
aspirantulă să fie în etate matură, fără lamiliă seu 
numai cu sotiă. si să aibă cunoștințele necesarie, teo- 
rctice și practice, relative la agricultură, crescerea de 
vite, rîmători, fiertulă de rachiu etc. etc., posedândă 
totodată atestate și recomandațhinl bune spre acesta 
scopu precum și cunoștința. perfectă a lîmbei române. 
— Emolumentele sunt: Unu salarii! anuală de 1000 
lei noui, casă de întreținere, vCratulu si iernatulă a 6 
capete de vite, și. după doi ani de serviciu onestă și 
satisfăcătoriu, ună beneficiu anuală de 5°/n din câști- 
gulu curată, beneficiu, care conformă activității și fo- 
lăseloru produse, se va spori treptată pănă la 10° 0. 
A se adresă sub inițialele A. F. la Consulatulă gene
rală alu României la Budapesta, Palatingasse nr. 19.

De vendare.
Casa Nr. 73 din ulița Furcoii

aparținățore minoreniloriî rcposatului Dimitric 
Nicolau este de vândarc, de voie liberă. Doritorii 
.se se adreseze:

3—3 TSrgulu Straeloru 149.

In urma căntărei celui mai marele deposită de marfă, ală eredițiloră casei celei mari ce a esis-
tatiî 121 de ani Cari Knnz & Schmidt, s’a micșorată cu mai multă de 2/3 și eredii au decisă de a continua, 
vendarea mărfuriloru ce se mai află în magazină numai încă trei septcinâni de adl încolo. Prin urmare 
celu' care voiesce să șl procure o marfă escelentă și frumosă aprope de geaba să se grabescă cu coman- 
dele în propriuhî interesă.

Spre a nu causa o mare schimbare în tiparulu anunciului annî lăsată nccoresă nuinCrulu obiec- 
teloru de mai josîî.

Se mai află marfa următore:
4500 cămăși de dame din șifonl engl. fină și broderia verit. elvețiană, lucru de artă, bucata 

fl. 1.50; duzina fl. 16.50. — 500 bucăți corsete de nopte aceeași cualitate forte lungă și dc-a-lungulă 
cu broderii elvetiane, eleganții adiustate,’ ceea de gustă pentru dame, bucata fl. 1.50; duzina 11. 16.50. Din 
pichetă (barchent) bucata fi. 1.60. — 3600 fuste de dame de olandă cenușia, cu șiretă de mătase elve
țiană cusute, bucata fl, 1.40, duz. fl. 15.50. Aceleași din cretonă roșu bucata fl. 1.50, duz. fl. 16.50 din 
filță bucata fl. 1.75. Aceleași din barchent fină bogată garnisite și cu colțuri fl. 1.75 buc. Aceleași din 
postavă fină si greu brodată cu lână fină colorată, jură împrejură cu plissd, cu volane și colțuri bucata 
fl. 2.50. — 250 duz. pantaloni de dame din barchent fină, bogată garnis. părechiă fl. 1.25, duz. fl. 14.—
— 3560 cămăși bărbătesc! din șifonulă celu mai fină englez, pieptă cuadruplu, simple seu brodate de
diferite mărimi, bucata fl. 1.50 du. fl. 16.50. — 1500 duz. garnituri de masă de damastu cu dcsenurl de 
flori o pânz.ătură și 12 serviete numai 11. 2.85, indispensabile și de minune cftinc. — 2000
bucăți șaluri mari de dame, seu mărămă) din mătase fină berlincsă,- cu ceprazurl lungi, în 
culorile cele mai alese moderne: șoticil turccscă, venătă, albă negru, cafeniu s. a. bucata fl. 1.20; duz. 
fl. 12.50 — 2000 bucăți prosop’e turcesc! cu borduri roșii și ceprazurl forte fruniose duz. fl. 3.75. — 
400 pleduri forte mari și grăsc, din postavulă cclă mai bună țesute mostre eleg. engl. ca: cafenii, cerni, 
sii, cu eprazuri, cari pleduri în urma mărimei și lungimei loru colosale potu fi folosite ca îmbrăcăminte- 
la drumu, ca plapome, șaluri și și după 20 ani de întrebuințare se potu face din ele dube garderobe 
elegante și prin cari se păstreză pardesiurile, mantalele de ploie, paltonele. I cualitate mai înainte 15 fl., 
acuma numai fl. 5.85. LI cualitate mai înainte fl. 12. acum numai fl. 4.85 bucata. — 300 bucăți pânză 
de casă completă 30 de coțl, celu mai bună fabricată pentru casă, bucata fl. 5.50. (Prețiurile bumbacului 
se urcă rapidă, pânza va costa în eurendă îndoită atâtă, de aceea sfi se grăbescă fie-care a comanda).
— 320 duz. batiste de mătase din mătase de Lyon grea în tote culorile fiecare bucăți în altă cnlăre. 
Aceste batiste se potu întrebuința și ca legături de gâtă, duzina numai fl, 3.50. — 350’ buc. garnituri 
de gobeliniî, doue plăpăml fine și o pănzătură cu ciucuri de catifea în culori minunată esecutate garni
tura costă, adecă tote 3 bucățile, 'numai fl. 7.50. — 5000 duz. lepedee (ciarșafurl) din pânză tare și fină, 
câtă de mari bucata fl. 1.35 duz. fl. 15.

Fiecare, care cumpără celă putină de 15 fl. deodata primesce ca remunerațiune, adecă gratis 
ună cesornică elvețiană din bronz!! aur. franțusescii — plastică cu lanțu lungă eu garanții! pe 2 ani, că 
va âmbla bine.

Comandele în bani gata (prin mandată post, seu și cu rembursă) sunt a se adresa la 
Erbschafts-Verwaltung RaMnovicz, WIEN, II., Schiflaiutsgasse Nr. 20.

Catastrofa teribila în Casamicciola.
în 28 luliu fabricantulu de ceasornice Demus din Chanx de Fonds a fostă îngropată sub ruine 

pe insula Iscllia ■'75W și a murită acolo de 41 de ani. Cu tote cercetările curatorului seu Gia- 
como Bullati în Ncapole, nu s’au putută află nici rude, nici alțl moștenitori, de aceea averea a Intrată în 
manile statului. Ună transportă de 2463 bucâțl de cesornice helvețiane veritabile și giuvaere, care an 
fostă destinate pentru Orientiî și transportate via Viena, au trebuită sC fie reținută de cătră spcditornhî 
d-lu Franciscă Revauxfils în 7 Augustă, și predată la subscrisa casă de comisione pentru cesornice si 
giuvaerurl, în 15 Octobre a. c. cu acea provocare, ca numai spesele de frachtu și vamă se i6să, adecă 
mai pe de g e b a, să se potă vinde. T6te cesornicele sunt repasate și bine regulate și gravarea 
capacuriloni și fasonarea giuvaereloră a costată atâta, câtă se cere acuma pentru tote.

350 bucăți cesornice de buzunarîi (cvlindrc) cu căpacurl în aură dbublă lini francesu, seu 
căpacuri de nikelă bine argintuită, fină gravată și guiloșată, împreună cu lanțiî bine aurită fason de aură, 
pe minată repasată. Tote laolalta numai 4 fl. 95 cr. tote acestea din argintă verit. 13 1. dela olic. c. r. 
de punțare probată și bine aurită, numai 6 fl. 60 cr. Totă acelea (cilindre) cesornice. din aură verit. 
de 14 nar. probată de cătră ofic. de puntare c. r. mai ’nainte 45 fl. și acuma numai cu prețulu de 17 fl. 
250 bucâțl cesornice (ancre) cu căpacurl din aurii double finii seu căpacurl bine argintuite de nikel, 
fină gravate și ghiloșate, cu 15 rubine verit. cu aparatu „precision“ și cu lanță pre frumosă, bine repasată 
numai 7 fl. Totă acelea (ancre) din argint” verit. 131. dela. oficiulu c. r. de puntare probate si bine aurite 
numai 11 fl, 50 cr. — 200 bucâțl cesornice remontoir de Washington din nikel, bine argintuită seu 
auru double, fără cheia de trasă, cu arătători mehanicl, sticlă lată, cu emaila, și cu secundarii! bine regu
lată pe secundă, cu aparatu precision, celu mai bună cesornică de pe lume, prețulu împreună eu lanțu 
frumosă numai fl. 8.50 cr. — 180 bucâțl cesornice de argintii (remontoir) din’ argintă greu, și verit. 
13 dela oficiulă c. r. de puntare probată, fără, clieiă de trasă, cu mechanismu bunu la arătători, sticlă lată, 
emaila și secundaria, pe minită. regulată, celă ma.i bună cesornică pe lume. Prețulu de mai nainte 2Î) fl. 
acuma numai cu 13 fl. 50 cr.

Garanția pe 5 ani, că va âmblă bine.
217 bucăți de inele de aurii verit., eu briliant u r.I imitate în tote mărimile, aură verit. 

de 6 car. dela oficiulă de punțare c. r. probată, în etuiă frumosă de catifea, pentru o bucată numai fl. 3.75. 
— 184 pâreclii cercei de brilantiî seu buton! îmbrăcațl în aură verit. de 6 car. dela oficiulu de pun
țare c. r. probată cu brilanturl frumoși și în etuiă de catifea numai fl. 3.75. — 222 păreclii cercei de 
aurii verit. prob, de ofic. de p. c. r. de G carate cu corale fine, cu etuiă cu t’otiî numai 11. 1.50. — 164 
medalione din aură franț. duble cu brilante artificiale numai fl. 2 50- — 150 bucăți ace de peptft și 
de cravate din aură verit. de 6 car. probate cu minunte briliantnrl imitate, cu etuiiihî bucata fl. 1,80. — 
250 bucăți nasturi de șmisete din aură verit. 6 car. prob, cil briliante prea frmmîse imitate bucala 
fl. 1.80 Tote sculele an unu lustru de diamantă strălucită și unu focii ca și cându ar fi veritabile.

Comande prin postă seu telegrafii, cari se efectueză numai cu rembursă seu pentru bani gata, 
tramișl, sunt a se adresa la

Schweîzer Uhren- und Goldwaaren-Comîssionshaus.
WIEN, Lcopoldstadt., Scliiffamtsgasse 20.

Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinii si grecii

Falonu s£u Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dalmatice, Bal- 
dachinu, prapori. Tote 
feliurile de stoguri, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe altariu,

in Budapest’a, strada Vatiului, Vâczi uteza Nr. 17.
potiruri, Pietohlebnica, ca- 
delnitie, Paciiicalu, can
dele de altaru, policandre 
pentru biserici, Ripide, Chi- 
votu, cârti de Evangelia 
etc. etc.

Comande se efectuescu prompte. — Obiectele, cari nu voru conveni, so vorn schimbă cu altele. 18—30
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