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Brașov fi 10 Februariu st. v.
în Budapesta, în cea mai mare apropiere 

a. „factoriloril politicei dominante “ s’a înființată 
cu consâmțementulă declarații alu acestora fac
tori și, sigură că tar’ de scirea consorțiului 
frățietății din sas-uteza, o reuniune școlară ma
ghiară, asemenea Reuni unei ce s’a formată în 
Germania sub numele de „Schulverein**.

Asemănarea de care vorbimu, se referă. însă 
numai la organisațiunea esterioră. nu și la sco- 
pulti reuniunei. Maghiarii nu se mulțămescă, ca 
Germanii, de a formă, o ligă pentru apărarea 
și susținerea elementului loru de pretutindeni și 
pentru promovarea culturei lui naționale. O 
reuniune școlară, maghiară cu scopulu apăriri 
maghiarismului de desnațiorialisare nici n’ar ave 
înțeleșii în împrejurările actuale, căci nimeni pe 
lume nu amenința adi elementulă maghiarii din 
țevile cordnei s-lui Ștefanii; din contră acesta 
elementiî ocupă chiară în stată o posițiune pri
vilegiată pe conta egalei îndreptățiri a celor
lalte popdre, cari nu-și derivă originea dela 
Arpadu.

Și întradeveră, scopulu reuniunei școlare ma
ghiare, înființate de curendu în capitala ungară, 
nu este apărarea și cultivarea elementului ma
ghiară, ci assimilarea. elementeloră nemaghiare 
din țâră. prin maghiarisare. Acea reuniune va fi 
o oficină pentru crearea de apostoli ai maghia
risărei, cari se se respândesca prin tdte unghiu
rile și unghiulețele și se desfășure, sub scutulă 
puterei statului, stegulă intoleranței și alu des
potici naționale maghiare.

înainte cu vreo optu dile numita reuniune 
și-a ținută prima adunare generală și și-a alesă 
coraitetulă centrală cseeutivă. Discursurile de 
inaugurare tdte au accentuată, că reuniunea 
acesta maghiară este chiamată a dâ lină avântă 
mai mare maghiarisărei în tdtă țeră. Tdte (tia
rele maghiare, încependă dela celă mai guver
namentală pănă la celă mai oposițiunalu, comen- 
teză scopulu Schulverein-ului maghiară în ace
lași'! sensă. Numai cei dela consorțiulă Nr. 1 
ală frățietății și ală împăciuirei, care este „mai 
aprdpe de factorii politicei dominante*1 nu sunt 
încă lămuriți și limpediți despre „causa și na
tura provisoriă ori definitivă** a maghiarisărei. 
Loră nu le este incă destulă de „precisată** 
cuventulft „maghiarisare** și se îndoiescă decă. 
sub maghiarisare se înțelege numai „lățirea 
runoscinței limbei maghiare** ori și „stârpirea 
celorlalte, limbi** '?

Cavalerii împăciuirei în nevinovăția și 
sinceritatea loră, care nu admite nici o „supra- 
prețuire** a puterei de vieață propriă națională, 
mergă chiară unti pasă mai departe și dică, că 
„maghiarisarea este unii lucru de convențiune, 
unde sila, terorisarea, batjocura nu potă avd 
local** și acesta o argumenteză prin afirmarea, 
pe care sc baseză credeulu loră politică, că 
„naționalitatea ungară ne este sprij inutil în lupta 
pentru esistență, ce a vernil se-o purtămă și că 
cu câtă Ungurii se voiai întări mai tare cu 
atâtă voră pute corespunde mai bine chiamărei 
loru..."

Din premisele aceste ori ce omă cu mintea 
sănătdsa și a căruia capă nil este amețită de 
splenddrea ce-o desvdltă diferiții patroni și di
feritele patronese în saldnele capitalei ungare, 
îșî va soi face conclusiunea și fără de a mai 
ceti articlulil, celă reproducemfl mai la vale, din 
„Pești Naplo“.

Ce voiescă fundatorii reuniunei școlare, decă 
nu întărirea totă mai marc a naționalității ma
ghiare ca se-șî pdtă împlini pretinsa missiiine 

în Orientu ? Și cine ar mai pute convinge adl 
pe Maghiari, că elementulă loră se pote întări 
și fără ca sâ se slăbescă celelalte elemente din 
acestă stată ?

Apostolii maghiarisărei yoiescu întărirea na
ționalității maghiare, der numai pe conta celor
lalte popdre; ei voiescă lățirea cunoștinței 
limbei maghiare der numai pentru a delăturâ 
pe celelalte și aceea, că „lucrulă de conven- 
țiune** se face cu multă silă, terorisare și batjo
cură, se vede si din casulă celă mai recentă 
întâmplată în Sătmaril, unde membrii unei ca- 
sine maghiare au hotărîtă, că Românii nu mai 
au lipsă de a ceti foi românesc! ddcă sein un- 
guresce!

Marele periculă, ce ne amenință limba și 
naționalitatea nu’lO provocă însă atâtă reuniunea 
maghiară însăși ci mai vârtoșii faptulă, că 
ea se organisdză sub scutulă statului și o fdiă 
guvernamentală din Clușiu declară susă și tare, 
că scopurile de maghiarisare ale nonei reuniuni 
școlare maghiare se unescă cu legile statului, 
în cari consorțiulă frățietății își întemeieză tdte 
speranțele sale.

Dușmanii limbei ndstre se organiseză acum 
și pe cale socială. Noi nu le pntemu respunde 
altfelu decâtă înființându și noi reuniuni pentru 
apărarea și înaintarea scdleloră ndstre.

Lugoșii, 17 Frbruariu 1884.
In mai multe (tiare s’a publicată rescriptulu 

ministrului de interne la „RecursulCi“ și „Pro
test,ulă“ care l’am înaintată în contra proce- 
derei d-lui comite supremă Tabajdy la alegerea 
vice-comitelui lakabffy. Mie n u m i s’a c o- 
m unic a t u acel u r e s c r i p t. ă, der după, 
jurnale cuprinsulă lui meritoricu e, că d-lă Ta
bajdy a lucrată „bine și cu multă tactă**, atunci 
cândă nu a admisă la pertractare propunerea mea: 
a nu primi jurământulă dela lakabffy și a cere 
dela înaltulă ministeriu învestigațiune pentru 
abiisurile, presiunile și cumpărările accentuate.

Eu am cerută dela d-lă ministru se caseze 
| procederea comitelui supremă ca vătămatore de 
ț lege, și elă îmi respunde, că cornițele a lucrată 

„cu multă tactă**.
Ddr eu nu am cerută dela ministru atestată 

despre purtarea cu „tactă** ori fără „tactă** 
a d-lui comite supremă Tabajdy, căci așa sciam 
pănă acum, că ministrulă de interne nu e forulu 
competentă de a distribui diplome despre price
perea bunei cuviințe stil a purtărei „cu tactă**; 
eu am cerută neviolarea libertății de disensiune 
pe basa legei positive și ministrulă se dă din 
dramă în lători, caută sâ se scape cu bumilă 
tactil de detorinta de a sustîne legea.

Să asecure d-lă Tisza lumea întregă, că 
d-lă Tabajdv : e omu cu multă tactă, acâsta 
numai aceia o voră crede, cart nu au avută 
fericirea a-lă cundsce pe d-lă Tabajdy, eră 
cari au avută de lucra cu elă, voră căștigâ o 
forte rea opiniunc despre d-lă Tisza în urmarea 
declarărei sale, că d-lă Tabajdy e omă „cu 
multă tactă**.

De ce nu a dată d-lă ministru respunsă 
categorică la acea întrebare, ce am supus’o 
eu deliberărei, că: ore e „legală** procederea 
d-lui comite supremă, prin carea din propria 
auctoritate denegă pertractarea unei propuneri 
făcute conformă legei și regulamentului de per
tractare — ori nu e legală ’? D-lă ministru 
11 u are curagiulă a declară acesta procedere 
de „legală**, căci atâta uitare de sine nu pdte 
pune pe hârtiă nici chiară față de recursulă 
unui Românii, — er decă nu declară d-lă mi
nistru de „legală** procederea comitelui su- 

premu“, atunci este „nelegală*1 și cu totc că 
e nelegală, c â se nu fie silită a i m- 
plini cererea d r e p t ă a unui R o- 
m â n ă și c â. s 6 p o t. ă a j u t â pe u n u 
U n g u r u, recurge la „bunulu tactă*1 ală căl- 
cărei de lege și declară aceea ce nu e „legală“ 
de de-o lucrare făcută cu „multă tactă**.

Dâcă cineva iea ună lucru pe cale oprită 
și aflându-se acelu lucru la elă, la întrebarea: 
pe cale „legală** ai agonistă acestft lucru ? și 
decă elă ar răspunde: ce vă pasă de cale „le
gală** seu „nelegală**, faptulă, că am acesta 
lucru, e destulă probă, că posedă „multă 
tactă** ? I

Ce ar dice omenii dintr’o țeră, unde dom- 
nesce morala și rcspectulă eătră lege despre 
acestă omă ?

Și la noi ministrulă află, că „eu bună 
tactă** poți călcâ și legea positivă! „Tactă 
bună** însă numai la fapte frunidse și nobile 
pote avă cineva; la fără-dc-legi se numesce 
acăsta „rafinăriă**.

Contra „rafinăriei** nu potă dâ protestă și 
recursă decâtă înaintea opiniunei publice.

Coriolanu Brediceanu.

Cronica eveneinintelorft politice.
A

In partida K o s s u t h i a, n i 1 o r ă s’a iscată 
o mare neînțelegere. Membrii transilvăneni ai 
partidei nu sunt mulțumiți cu raanifestulă elec
torală publicată la <30 Ian. și au instituită în 
Clușiu ună comitetu esecutivu d e o s e b i t. u. 
Mai ântăiă nu sunt mulțumiți ardelenii, pentru 
că în acelă manifestă n’a fost primită uniunea 
personală și apoi pentru că ei nu împârtașescu 
vederile esprimate acolo asupra cestiunei evre- 
esci. De aceea partida Independenții maghiară 
din Ardelu va publica unu manifestă deosebită.

'Proiectulă legei industriale ce s’a 
publicată dilele aceste, conține disposițiunea că 
pentru a căpetâ dreptulu de a purta o meseriă 
nu este de lipsă ca petentulu se dovedâscă ap
titudinea s’a pentru aceea meseriă. Disposi
țiunea acesta, cu tdte că e în sine forte libe
rală, a deșteptată oposiția societății industriale 
din Pesta, care a țîniltu o conferență, în care 
s’a hotarîtă a se adresâ o petițiune la dietă, ca 
fiecare care voiesce se pofte o meseriă se documen
teze aptitudinea sa și ca corporațiunile indus
triale se fie pretutindeni obligatorice pentru fie
care industi’iașu.

Diarului „Die Presse** din Viena i se scrie din 
Stockholm : Peste câteva luni or'așulft S t o c fi
ii o 1 m se astd) tă la o interesantă visită prin
ciară. Regina E 1 i s a b e t a a R o m â n i e i 
rudă de aprdpe cu regina Svediei și Norvegiei, 
va fi dspele Curții ndstre. Regina voiesce a 
asistâ la represintarea operei „Neaga**, alu 
cărei textil e compusă de Regina României și a 
cărei musică e arangiată de d. [var Halstrbm. 
De curenilă au sosită costumele pentru acâstă 
operă din România, unde se petrece acțiunea și 
soliștii noștri sunt deja gata cu studiarea păr- 
țiloră loră. Regina Elisabeta a mai stată acum 
vr’o opt-spre-clece ani câtva timpă la rudele 
Sale svedia.ne și Ea de atunci încoce se înte- 
resdză forte multă de tera nâstră si mai alesă 
de literatura nostră.

LTndependancc Roumaine** reproducând ă 
discursulu ținută de deputatulă germană, d. 
Frici. Kapp în „D e u t s c h e r S c h u 1 v e r- 
ein“, societate organisată într’adinsu pentru a 
ajută pe Germanii din Ungaria, îlă însoțesce 
de urmâtdrele cuvinte: „Germanii se plângă, 
pentru că Ungurii nu mai voră se vorbescă



nemțesce ; Românii ar fi mulțumiți, decă. nu ar 
fi siliți se învețe limba ungurcscă și se-o vor
besc». Germanii se întereseză de sortea ccloru 
200,000 de Sași din Transilvania și unu depu
tății germană ia cuventulu, în o întrunire pub
lică. în tâvbrea lorii. Vedutu-s’a vre-odată unft 
deputată din România, ridicându-se la vre-o 
tribună ore-care, pentru a protesta în contra 
opresiunei, ce o exercită Ungurii asupra, celoru 
3 milione de Români, ce loeuescu în Ungaria'? 
Ar fi timpulu ca se-o facă și, cu tbte că Ro
mânia nu se pote compara, cu Germania, cre- 
demu, că datoria este aceeași pentru c e 1 u 
m i c ă ca și pentru c e 1 u m a r e și că, decă 
marea Germania se întereseză de sortea celoru 
200,000 de Sași din Transilvania, mica Ro- 
mâniă are, ca și ea, dreptul» și datoria de a 
se interesă, de sortea celoru trei milione de 
Români din Ungaria, a celoru trei milione de 
frați d’ai noștri, pe (‘ari voescu a-i desnaționalisâ 
prin tbte înijlbceleA

1 )in Belgrad» soscsce soirea că noul u c a- 
I) i n e t ă se r b e s c ă este formată. D-lă C r i s- 
t. i c I, după- ce a încercată inzădaru a sc6te o 
maioritate rcacțiunară. a Șcupcinci, cu ajutorulă 
unonî pressiunl ne mai pomenite la alegeri, a 
trebuită se facă loc» d-lui Garașanin care 
este numită președinte alu consiliului și minis
tru de esterne. Maioritatea a eșită progresistă 
nu cum a. credută d. CristicI și unu compromisă 
intre acesta, din urmă, și Garașanin nu s a pu
tută face. Regele a. mulțumită lui CristicI într’ună 
autografă pentru servieielc ce i le-a făcută lui 
și patriei ..într’ună timpă cândă pericululă era 
mare/-

Numirea, principelui O r 1 o v ca ambasadorii 
la Berlină a produsă atâtă pe aici câtă și prin 
Petersburg o bună impresiune. Ea a făcută se 
se renască, speranțe pentru reînviarea întretei 
alianțe, In privința acestei alianțe, diarulu 
..Nownsti" observă, că ori-câtu de însemnate 
ar fi relațiunile amicale ale Rusiei cu Ger
mania și Austria, totuși este de dorită, ca ele 
se n'aibă unu caracteru esclusivu, căci atunci 
ar pute fi slăbite bunele relațiuni, ce Rusia 
voiesce se întrețină cu alte state.

In ședința dela. 12 Fcbr. camera fran- 
c e s ă a. hotărîtu, ea de aci încolo se se acorde 
i n d e m n i t ă ț i i n d i v i d i 1 o r ă e o n d a in
ii a. t i de tribunale si a. căroră nevinovăția s’ar 
reeunosce mai tărdiu.

Budgetul» sancționată de principele B u 1- 
gariei (‘.spune la venituri 33.194,300 franci 
și la clieltueli 34.722,423 ; deci lină deficitu 
de 1.531,123 franci.

Conflictul» dintre P 6 r t ă și P a t r i a r- 
c li u I u e c u m e n î c ă — scrie „Debats — 
a provocată o mare agitațiă între poporațiile de. 
rasă grecă supuse doininațiunii otomane. C r e- 
ț i a n i i, cari sunt, dintre toți Grecii, earl-au ră
masă supuși Sultanului, cei mai dispuși spre 
revindicarea independiuței loră, pară gata a luă 
ea pretextă neînțelegerile rainiștriloră lui Abdul 
II amiil (-u Fanarulă, pentru a organisâ o n o u ă. 
revoltă. După depeșele venite, turburărl 
grave ar fi isbucnitu în diferite puncte ale in
sulei, și mai cu semă. la Sphakia. Telegramele, 
publicate de foile angleze mai spună, că gu
vernul» din Constantinopole a trimisă la Salo
nic» și la Smirnă ordinele necesare, pentru a 
se trămite in Creta, tbte forțele, de. cari se pbte 
dispune imediată, adecă ceva mai multă dc 
5000 de omeni.

într’o corespondință din Petersburg 
ce-o publică diarulă parisiană „Le Soleil“ se 
di ce între al fele : „A deverul» este că suntem» 
fără șefă, fără direcțiune, fără busolă. Alesandru 
II ave o programă pe cândă Alesandru 111 nu 
are. Impărătesa este o escelentă mamă de 
familia, o temea. încântătbre, care ar presidâ, 
cu o grația nespusă, la ceremonii și la petreceri, 
li lipscsue înse cu desăvârșire spiritul» de poli
tică. împăratul» nu are altă ideală de câtă 
pe Rusia timpurilor» trecute. Este unu arheo
logii încoronat». Personal meu te. simpatică, nu 
scie se vorbeseă. poporului. Se. mai adaugămă 
și aceea, că lunga-i ședere la Gaeina, prelnn- 
gita-i depărtare de capitală, a produsă în totă 
impcriulă, o impresiune din cele mai siiperătbre. 
Cu tbte acestea, diverse simptbme pară a aretâ, 
că curtea va părăsi er și de astă dată defini

tivă, Petersburgulu peste câte-va luni: De opt» 
dile nu se vorbesce pe aci de câtă de nouă 
comploturi, de omoruri și de otrăviri.11

Unu actu (le reeunoscință.
Publicăm» cu multă plăcere actul ii de mul- 

țămire de mai la vale, căci ne închinăm» înain
tea meritului adeverată.
Ilustrului Domnii Baronii Urs, colonela c. r. în pens. 
președintelui comitetului administrativ ti ala fondului sco
lastica ala fostului 1. regimenta româna dc graniță.

Nobilele semteniinte ce nutriți pentru națiunea ro
mână și viula interesa naționala, cari sunt scrise cu 
litere neșterse în istoria ndstră, ne-au făcuta cunoscuțl 
mai de aprope cu bunătatea și marinimositatea inimei 
Vostru. Ne au arătata, că după ce V’ațî sacrificata 
pentru răscumpărarea bunului comuna și naționala, 
adecă după ce nu ați cruțata ostenelă și spese 
enorme proprii pentru redobândirea fondului granițe- 
resca — ați pășită eroicesce pentru salvarea poporu
lui româna din lanțulu întunerecului nesciinței. Ați 
aflata drepta caleaîntorce interesele frumosului fondu 
pentru ajutorarea intelectuală ă înșiși proprietarilor!! 
săi și a poporului românii, — înființandu pretutin
deni școli frumbse le-ați provădutn cu docențr domni 
si devotat! eliiămărei lorii.

Ilustre Domnule 1
Nu putemu trece cu vederea momentele i-ele mai 

esențiale în vieța omenescă : nu putemu trece cu ve
derea ostenelă și sacrificiile cc le-ați întempinatu pen
tru prosperarea și înaintarea culturei și civilisațiunei 
în sînula poporului nostru și în specialii cu edificarea 
șcâleloru nâstre din Hațegti.

Câte și mai câte mii de odrasle se vorii ridică 
la vieța privindu cu fața veselă, cătră radele călduro
sului sore ce isvoresce din sciință și cultură.

Deci nu putemu trece cu vederea acesta mare 
bunătate, care neputendu-o altfel ti a-o rcsplăti decâtu 
numai prin mulțumire și recunosciință vină, ce vine 
din adenculti inimei tuturorfl foștilom grănițerl din 
compania a ll-a.

I’ermiteți-ne ca. cu ocasiimea acesta, binevenită 
pentru atâtea binefaceri și sacrificii, fără, de a. ne 
măguli să Vă ccremu dela pronia divină viață înde
lungată și deplină sănătate, rugându-Vă să binevoiți a. 
ne favorisâ și mai departe, eu eăldurosa Vâstră în
grijire.

Mii de suflete Vă voru premări pentru clădirea 
acestui edificiu pomposu școlară (eu aprope 14 mii 11.) 

Er nrtuă acestora dc adl concediti-ne a Vă dice ’ î ’
din inimă curată: Să trăiescl Ia mulțl ani sămănăto- 
riule de cultură și civilisațiune și patrone alu școlei 
nostre dc reuniune granițarcscă din Hațegul

Din ședința adunărci generale a foștiiorii grăni- 
teri din compania a Il-a a fost. I. regimentti românii 
de graniță, ținută în HațegU la 9 Fauru 1884.

Ioane Casanft, Nicolae Sânziana,
președinte. secrctariu.

Reuniunea apostoliloru niaghiarisărei.
Ceti mu în „ Pești Nap 16“ :
„Reuniunea școlară, maghiară, este întemeiată. 

Ea s’a constituită în casa municipalității din 
Budapesta sub presidinlu primarului. Acesta 
reuniune s’a născută sub o stea fericită, căci 
autoritățile capitale au luat’o sub protecțiunea 
loră. în fruntea ei se află primariulă și înspec- 
torulu școlară, er loră le urincză mii de cetă
țeni. Der acesta este de ajunsă numai pentru 
începută. Budapesta va fi inaghiarisată înainte 
de ce să va termina, secuiullî acesta. ' Der și 
în privința acesta se va deschide unu câmpă 
de muncă pentru Reuniune, pentru că va fi (le 
lipsă, de a îngriji, ca se învețe limba maghiară 
acei locuitori ai capitalei, cari vină și se aședă 
în capitală și nu vorbeseă limba ungurescă 
chiaru și cândă n’ar mai putd fi nici o îndoelă 
despre maghiarismulii loră.

■*) Până la capCtulti secuiului alu XlX-lea mai 
avemfl. cu anul fi acesta 17 ani și apoi vom îi numerâ 
1900 ani dela nascerea mântuitoriului omenirei. Dâcă 
ne uitămîl la progresele, ce le-a facutii inaghiarisarea 
în cei 17 ani trecuțl dela Inaugurarea sistemului ac
tualii maghiarisatoru, vedemu că resultatele suntii 
forte modeste cu tbte presiunile și persecuțiunile cele 
mai violente din partea Magbiariloriî în contra elemen- 
teloni nemaghiare, de unde trebue sc dcducemu după 
fote raționamentele matematice, că presupuindii chiar 
că pănă atunci Maghiarii vom pute continuă în pace 
nebuuescile lorii esperimente, este imposibilii -ca pănă 
la 1900 sâ sc rcaliseze visulii dc aurii alti șovinis
mului maghiara. — lted.

Și câtă de departe suntemu noi încă astădi 
dc acesta ! încă se oferescă la noi înșine astăcli 
mii de ocasiuni pentru activitatea socială, chiaru 
și în capitală, căci deși este — cu dube esccp- 
țiuni — în fiecare școlă publică din Budapesta 
limba maghiară, limba instrucțiunii, totuși viața 
afară din școlă regermaniseză copiii în familii *) 
în oficine, în fabrici, în prăvălii (boite) se pa- 
raliseză de multe ori instrucțiunea din scdlă. 
Reuniunea cea nouă școlară maghiară, este așa 
organisată, că fiecare cercă își are lină comitetii 
particulară, care cunosce problemele din cer- 
culu seu și lc resolveza. Totă capitala, formeză 
numai ()■ Reuniune si stă sub o conducere 1
centrală.

Se aplicămă esemplulă acesta la comitate 
(județe). Se presupuncmti, că și comitatulu Pesta 
sub conducerea entusiasmatului seu vice-comitc 
și a cscelentului seu inspectară școlară formeză 
o Reuniune maghiară școlară; și achsta ar sta 
asemenea sub administrațiune centrală și fiecare 
subprefcctură și fiecare orașu cu magistrată re
gulata și — ar ave comitetulă seu particulară, 
care ar resolvâ afacerile sale cercuale. Și aici 
ar fi multă de lucru, căci în fiecare cercă 
sunt comune slovace, serbescî și șvăbesci. cari, 
astădi sunt de capulă loru seu încredințate 
preoțiloru și învățătoriloru loru, cari, și decă ar 
vrea n’ar pute face nimică spre a maghiarisâ 
comunele și celu multă ar pute priveghiâ. asupra 
instrucțiunei limbei maghiare în interesulu legii, 
er domnii și onorațiorii din sat.u puțină se în- 
tereseză dc instrucțiunea poporului și vorbeseă 
cu sătenii în limba loru. îndată cc ar esistâ 
o Reuniune școlară maghiară într’ună couiitată, 
s’ar schimbâ lucrulă. Din ccrculu Vațului se 
diccmu, că Reuniunea ar câștiga numai 500—600 
de membri, pentru că taxa, este mică. Aceștia 
ar luâ. semă. la tbte, câte se întemplă în ccrculu 
loru și în sătulă loră și s’ar face zeloși a p o s- 
toll ai m a g h i a r i s ă r i i. Jumătate din 
banii încurșl s’ar folosi din partea comitetului 
pentru a premia, pe cei mai zeloși învățători 
intru propagarea maghiarisării în comunele ne
maghiare, pentru procurarea de cărți maghiare 
și pentru premiarca școlariloru celoru mai buni 
și ceilalți bani s’ar trimite la președintele Re
uniunii din comitatu, care după disposițiunile 
directoriloră i-ar trămite apoi unde ar fi mai 
multă de lipsă.

Așa d. e. la Kbrbs, Czegled, Felcgyhâza 
ș. a. și comunele maghiare ar participa, și ar 
ajută tbte ca, sb se m a g h i a r i s e z c c o m u- 
n e 1 c n e m a g h i a r e Harta, Kis-Kordș, Racz- 
keve, Cscpel, Szent-Endrc, Pomaz ș. a. și în 
generațiunea următore comitatulă Pestei din 
centrală țerii nu ar mai fi ținutulu cu limbi 
amestecate, ce este astadi.

Și acum mergemu mai departe.: Comitatele 
Weissenburg, Tolna, Granu (Strigoniu), Somoghî, 
ba chiară părțile cele mai maghiare ale comitatului 
Solnocă, Haiducii și SzabolcI procedă totă așa. 
Reuniunile se formeză pretutindeni și anunță 
tbte alăturarea loră la Reuniunea școlară ma- 
ghară din Budapesta. Statutele prevedă acesta 
și sc voră modifica, decă va fi de lipsă spre a 
ușura câtă mai multă organisarea reuniunci în 
tbtă țcra. Alăturarea se face simplu prin aceea, 
că președinții reuniuniloră din provinciă se făcu 
membri ai comitetului centralii și prin acesta 
alăturarea se ajunge marele scopii, ca precum 
Schulvereinulă germanii, așa și colii maghiarii 
cu tbtă lățirea lui se formeze numai o singură 
societate și sC se lățescă. în tbtă țera ca Crucea 
rosiă.1

Decă vomă dobendî și acesta'și reuniunea 
va ave pretutindeni câteva mii de membri, cari 
plătescă câte 30 er. pe lună, atunci veniturile 
reuniunci se potă urca la o sumă. înșemnată, 
și acesta ar fi — se scie centrulă — dc ajunsă 
spre a sparge zidurile p ansi a v i s m ului 
și d a c. o r o m a n i s m ului (unde remâne 
germanismulă'? Red. G. Tr.). Centrală își pote 
alege de esemplu problema, de a smulge comi- 
tatulii Thurocz din manile Slovaciloru seu dc 
a luâ cu asalta valea Mureșului în Ardeiu și 
astfelă cu agitațiunile sale sistematice pote se 
severșiscă în scoli opera, lățirei maghiarismului 
și se respingă și împiedece valachisarea și 
slovacisarea............. “

*') Așa. deră cu tote sculele maghiare, lofu nu 
pofti sft facă, din copiii de nemțit Ruguri. — Red.



Astfelu introduce „Pești Naplb“ raportulti 
sen despre adunarea constituantă a reuniunei 
școlare maghiare, care comunică și cnvcntarea 
de deschidere a președintelui provisoriu Koino- 
roezy. Acesta esprimâ speranța, că reuniunea 
va da unu aventu mare maghiarisărei în totă 
țera, și după ce lăuda autoritățile comunale 
puștane pentru zclulu ce-lu desvoltă în intere
sul îi maghiarisărei și după ce mai accentua 
marile jertfe, ce le-a adusă deja capitala pe 
altarulu maghiarisărei dise, că ea-este chiămată 
de a face prin mijloculu acestei reuniuni se 
reînvia, spiritulu naționalii maghiarii.

Do președinte alu adunărci fii alesă priina- 
riulii capitalei Kammermayer. Acesta (lise: 
„Lățirea ideei maghiarismului este problema 
nbstră și promită, că voiu face totu, ce voiu 
pute în interesulu acestei probleme (vine aplause). 
După acesta se primiră statutele unanimă și se 
ale se biroulu reuniunei. Președintele reuniunei e 
C. Gerloczy vice-prima.ru. Intre membrii comi
tetului sunt d-nii: Emericfi Ivanka, Dr. Paul 
llofiinann, M. Wahrmann, Horanszky, Des. 
Szilâgyi ș. a.

„Sieb. d. Tagbl.“ face observarea bună că: 
acesta este r e s b o i u 1 ă o r g a n i s a t u în 
contra naționalitățiloră neinaghiare ale țerei.

„Moda cea mai nonă politică.“
(Continuare.)

După acestea șovinistnlu autorii atacă și sbiciuesce 
într’umi modu. forte necruțătorii pe episcopl și pe 
magnați, învinuindu mai aleșii pe cei d’ântăi. că deși 
au averi enorme, posesiuni în întindere de 128 mile 
pătrate, totuși pentru scopurile specifice maghiare dau 
lorte puținii seu nu dau de locu, apoi scrie în pri
vința acesta cam următdrele :

„Facti prelații noștri unii serviciu mare causei 
naționale prin aceea, că propagă maghiarisarea ? Este 
6re fiecare episcopatii o fortăreță puternică a maghia
rismului, fiecare biserică catolică, o espositură a inag- 
hiarisării? Intr’adcvCru organisațiunea bisericei catolice 
ar fi chiaru aptă de a realisâ astfelu de probleme. 
Biserica catolică stă în necsu strînstt cu statuia, ea. 
este și astădl o parte integrantă a. statului maghiarii. 
Episcopalii este, unit marc domnii. Elii înânueză o 
disciplină mai rigurosă decâtfl unu comandanții. Fie
care preoții jură supunere necondiționată ; elii e obli
gații a ascultă orbescc. La casă de renitență, epis
copalii are putere nemărginită asupra lui ; elu îlu 
pote pedepsi, și trămite într’o mănăstire. Clerulu nu 
e aleșii de poporu, deci csre independenții de acesta. 
Credincioșii mireni ai bisericei catolice n’au nicl-o 
înfluinț.î asupra, regimentului biscricescu. Și nici că 
este cu putință a. ave, AședCmcntulu fundamentală 
ală bisericei catolice e puterea cpiscopescă. Tesele 
referitore la acesta, ale dreptului canonică sunt încor
porate în corpus iuris. Biserica catolică, ca institută 
absolmistică ar fi prin urmare aptă de minune de a 
r e a 1 i s â s c o p u r I p o 1 i t i c e ș i astfelu m a- 
g h i a r i s a r e a. Autonomia protestantă e cu totală 
alttteeva. Acolo jpcă și elcinentulu mirenii unu rolă. 
Autoritatea superidră nu esercită putere necondiționată 
asupra preotului. De aceea nu e mirare, că pansla
vismului s’a încuibata în autonomia bisericei evangelice 
din Ungaria de susii. însă trebue sC recunoscemă 
cela puțină, că autoritățile superidre și cnventulu bi- 
sericescu facă totă, spre a stîrpi neghina. Acestă 
nisuință are chiaru succcsă. Decă ar fi sC n’aibă 
suecesii deplină, bărbații, cari stan în fruntea bisericei 
evangelice, după cum suni eu convinsa, mai cnrându 
s’ar arătă gata, să răstrîngă autonomia, decâtă sC 
sufere o organisațiunc în contra causei maghiare sub 
mantaua religiunii. Der bre prelații catolici aruncâ- 
vorii organisațiunea absolutistică a puterii lorii în 
cumpănă pentru maghiarisarc ’? N’amti vădută încă 
nici unii prelată, care să fie pusă scopurile maghiare 
înaintea celoril bisericesc!. Așa ceva nu zace în na
tura bisericei catolice; ea vorbesce credincioșilorli săi 
într’o limbă, care ei nu o pricepu. Și nici că pbte 
vorbi altfelli. Nu mai esistă nicl-o îndoielă, că ea nu 
se va grăbi a folosi ocasiunea spre maghiarisare în 
modu sistematică. Nici nu mai vorbcscu despre aceea, 
că. liturgia latină, doininațiunea limbei latine în bise
rică. si în educațiunea preoțilorti preste totu nu este 
tavorabilă maghiarisării.

Predica nu este pănă atunci maghiară, păuă ce 
credincioșii nu dorescii, ca să fie. Maghiarisarea dato- 
resce mare mulțămită numai la singuratici plebanl, 
er nu prelațilorli. Singură Arnoldu Ipolyi scie să 
uneseă maghiarisarea. cu scopurile bisericesc! în favo- 
rulii aceleia. Elu persecută slavisinulu cu totă puterea 

organismului bisericescă. Decă toți episcopii noștri, în 
a căroră jurisdicțiune se află ținuturi locuite de mai 
multe naționalități, ar lucra astfelu, biserica, catolică 
ar face servicii enorme causei maghiare.

Afirmarea, că episcopii catolici nu lucră de felii 
în interesată maghiarisării, nu se unesce de fclu eu 
lauda, ce deputatulu Maurieiu Jokai le-a dat’o în 
dieta Ungariei de repețîte-orl; că ei sunt o puternică 
columnă a maghiarismului, și spre durerea naționali- 
tățilorft nici eu faptele. Autorulu broșurei dovedesce 
numai, că este ună șovinistii încarnată, și că setea 
lui pentru opera maghiarisării, în ală cărei serviciu 
nu numai Ipolyi, ci și alțl episcopl, ca Schlauch ș. al. 
îșl pună „absolntistica" lom putere bisericescă, nu se 
pbte stempărâ. Elu impută episcopatului șovăire poli
tică, că în anulă 1850 a înclinată spre Austria, și-lă 
amenință eu confiscarea bunuriloru bisericesc!, scriindu: 
„Tisza Kâlmân a făcută în anulă trecută, citândă pe 
iordulă Beaconsfield, alusiune la. bunurile bisericesc,!. 
Costiunea despre natura juridică a fondului rcligio- 
narft și ală studiiloră ocupă încă de multă timpă 
dieta Ungariei. însă ea cu fote acestea încă totă dorine. 
Una însă e sigurii, că calvinistulă Tisza nu va luă 
bunurile episcopiloru catolici. A sta. va face- o 
u n ă m i n i s t r u și ii n ă guvernă c a t o I i c ă. 
Pănă atunci nici eu nu voiu să deșteptă din.somnă 
acestă cestiune. Ba eu credă, că în timpulii cela mai 
apropriată nu se va pute atinge nimenea de bunurile 
preoțescl. Prăpastia deficitului o să le înghiță. pe tote, 
și deficitulu totă o să rămână; din contră, s’ar nimici 
cea din urmă reservă a averii naționale. De aceea ea 
trebue păstrată pentru vremuri de mari crise, cândă 
— de cumva va sosi timpulii acela — acestă pondă 
va. fi de lipsă pentru marea cumpănă națională. Căci 
e de prisosă a mai documenta, istoria popbrcloru apu
sene dovedesce acesta, că bunurile preoțescl nu for
ai e z ă. avere seu p r o p r i e t a te p r i v a t ă, de 
care nu e permisă a se atinge nimenea, sub nici o 
împrejurare. Biserica a păstratu bunurile sale spre 
scopuri politice, nu pentru avere privată. Bise
rica eră atuncia s t a t u 1 ă însuși, bunurile ci erau 
tocmai așa ale statului, precum erau bunurile coronei, 
întemplându-se, ca biserica catolică să se despartă cu 
totul ti și pentru totdeuna de stafii, atunci ea ar pute 
luă cu sine numai o desdaunare corespundătbrc, der 
nu și bunurile. De aceea nu este în interesulu ci, ca. 
prin renitență sa în contra progresului să accelereze 
despărțirea definitivă. Singuratice voci au atrasă aten
țiunea episcopatului la fiecare conilictft dela 1848 
înebee asupra acestei cestiunl. Decă episcopatulti do- 
resce să mai aibă bunurile pe timpii îndelungată, să 
nu se pună în cale nisuințelom statului și ale so
cietății/1

La altă locă istorisescc Timolconă despre prima
tele S i in o r : „Se diee — și că bre c adevărată 
seu nu, nu voiă să mă pronunță, — că citise teme de 
confiscarea bunuriloru bisericesc! si a. colosalelorii ve- 
nituri ale archiepiseopatului de Grană (Strigoniu), le 
depunne în banca națională din Anglia în favorulă bi- 
sericci. Atâta e sigură, că cili trăiesc e câtă se pote de 
simplu, ba chiaru în modestă sărăciă, ceea ce la o 
avere așa de colosală este de mirare.c:

Din istoria Ungariei estrage Timolconă unii po- 
melnică întregii de păcate de ale clerului. Archiepis- 
copulu G r e g o r i u din Strigoniu a vrută să pre
facă Ungaria la începutulă secuiului ală 14-lea în- 
tr’ună stată papală, în „Iî e g n u in M a r i a. n u mu. 
Totă ajutorulă papatului înaintea luptei dela Mohaciă 
a constată într’o miiă. de gălbenl pentru înarmare 
în contra. Turciloră. Primatele K o 1 o n i c s a vrută 
să degradeze Ungaria la o provinciă austriacă la 
sfărșitulă vccului ală 17-lea. Episcopii catolici au 
înscenată persecuțiunile protestauțiloră, tribunalul ii de 
sânge din Pojună, care a despoiată 300 de familii 
protestante de avere, de libertate și de viață. In anii 
1830 și 1840 ei se luptară în contra, căsătoriei mixte 
între catolici și protestanți, tocmai ca astădl în contra, 
proiectului de lege pentru căsătoriile între Creștini și 
Evrei. C’unu cuventu, ci au fostă, scrie Timolcon, 
„mai ultramontanl dccâtii sfinții părinți, mai papiștl 
decâtu Papa.u ( Va urmă.)

Sătmariî 19 Faurariu 1884.
Domnule Redactorii! Totu am așteptatu, ca 

cineva dintre noi puțini, cari ne afiămu pe aici 
prin Sătmaru, să Ve aducă, la cunoscință o 
faptă pe câtu de caracteristică pe atâtu și de bru
tală a acelora, cu cari voiesce „ Viitoriul“ a vă 
încurca cu totu de adinsulii.

Advocatulu românii Ioană Savanvu ca membru 
alu casinei maghiare din Sătmaru, sciindu că 
15 Români sunt membri ordinari — îș'i înscrise 

în cartea de moțiuni, ce se află pe mesa casinei, 
rugarea, ca comitetulu cu considerare la acei 
15 membri români, se hinevoiescă a prenumerâ 
și o foia români^ înșirându după, titlu tote foile 
nostre politice din Transilvania și Ungaria, de- 
clarândii, că chiaru și pe „\’iitoriul" ilu primesce 
numai ca se fie .și unu diaru redigiatu în limba 
română în rășină.

Mare fii inse consternarea în tabera Ma- 
ghiariloru, pe strade, în casină. ba cliiani și în 
localitățile tribunalului fii atacata acesta bravii 
tinerii română. Lui nici că-i păsa. „Aștepta 
verdictulu comitetului, celu puțină voia ii in
formată deplină, disc elă. Verdictulă n’a întâr- 
diată ; se aduse hotărirea, că : .,(' o m i t e t ii I a 
c u p r i v i r e ș i c o n s i d e r a r e I a m c m-
b r i i c a s i n e i c r e d e d e s a p e r fl u a d c
a m a i p r c n u m e r â a n îi d i a r ă r o m fi
ii escă. Nu amă fi priceputa acestă condusa
de cumva nu ne-ar ti succese a străbate pănă 
la. comentarea Iui. In sesiunea comitetului 0 
anume, s a decisă, „că d e b r e c e m e m brii 
r o m ani toți c u n o s c ă I ,i m b a m a - 
ghiară e superfiuu ună diaru roinfinesciT' va 
se (lică. sunt, foi unguresc!, se ne nutrimă din 
acestea— nu e de li])Să, ba este oprită a ceti 
diare romfinesei. Din partea nbstră s’au Inatiî 
aceste la cunoscință, mâna de înfrățire fu res
pinsă. brutala și noi sinitemă cn-o esperiință 
mai bogați.

Aici înse nu s'a mărginifii liicrulă. '() fbie 
locală veni și aduse mulțumirii comitetului pen
tru faptulă patriotică severșitu prin respingerea 
și desprețuirea limbei româiiesci. acccntuândii 
aspru, că s’a împiedecată a se profana trecu- 
tulă glorioșii ală casinei, și. a se mânji sala de 
cetită cil-o fbie românescă. La acostă articula 
ală fbiei locale a respunsă advocatulu Savanvu 
cu-o adeverată. bărbatiă. si lorte obiectiva, res- 
pingendu bârfelele scriitoriuliii, și deehiaramlu-lă 
de ună pigmeu și neomă. Replica lungă n’a 
lipsită, care înse — neiiindu-i iertată lui Sa- 
vanyu ea unui bărbații cultă a răspunde re- 
mase și pănă adi tar’ de respuiisii.

Dilelc acestea, mc convinseiii, că ura frațilorîi 
Maghiari este la. culme, căci î n c fi .ș i p a g i n a 
a c e e a. d i ii c a r t. e a d e in o ț i u n i, p e 
c a. r c a f o sta s c r i s ă r u g a r e a 1 ii i, S a 
vanyu. o au rupfo și uiniicifo din carte, 
ca nu cumva vr’uniî lîomână în viitură se se 
potă provocă’la acele vr'o câteva șiruri purcese 
din o inimă, români scă.

In astfelu de'împrejurări fața de astfelu de 
fapte ale Maghiariloră multă mc cugetii de mo 
dală, prin care frații retăciți dela .. Viitorul1- 
speră, a realisâ înfrățirea nbstră cu Maghiarii, 
cari precum se vede v o e s c u c a li e r ii ș i 
f o c ă a n e s t e r pi li m b a.

Noi înse avemă mângâiere după acestă casă 
căci vr’o câțiva lîoinâni’,' de aici, cari inse, 
nu-și cunoscu- limba, se trediră și de a t a n c i 
c u f a. I ă s e d e c h i a. r a. e ă. s u -n t R o- 
m fi n i și le pare pre bine că cunosciiră into
leranta maghiară.

l’niulă Codrului.
Nota. IțedacțilUiii. Decisiiuiea (•miiitet.iilui casinei 

maghiare diu Săt.ma.rn este unu al'r.nilu mare pentru 
membrii români ai acelei casiiic, cari erau îndreptățiți 
a cere sCî se aboneze, imn diaru- românii si alunei 1 
cându ar fi fost numai 5 înșl, nu 15. De aceea ei 
nu potil dă altu respunsfi mai nemeritu, decâtu să pără- 
sescă casina, care le desprcțiiCsee limba și naționali
tatea românescă și se întemeieze unii eercu do lectură 
alii lom propriu. Noi snntcnni gata de a-fi sprijini 
trămițândii-lc gratis diarulu nostru si sperămu că și 
alțl confrați ai noștri îi vorn sprijini în asemenea 
modu, pănă cândii le va succede a-.și mări eereulu 
memhriloru și prin urmare si veniliilu din care se polă 
plăti abonamentele.

Divei* s e,
(fsi/dnolai Studenții spanioli cari 

au concertata mai în urmă în (’lușin au dala și la 
noi, Luni seră în sala otelului Nr. I. unu eom-ertn. 
care a fost, forte bine cercetata. In orehestrulu lom 
era representatii instmmentulii naționalii spaniolii nu- 
mitu „Bandurria/- care sbinCmă eu cobza lăutarilom 
români, apoi guitarra si violina ; nu putemu uită nici 
de castagnetele obicinuite, cari indică așa de frumoșii 
ritnuihi la cântecele de jocii spaniole. Spaniolii noștri 
tineri, frumușei, îmbrăcațl în pitoresciilii costiimii

prima.ru


al li stndențiloru spanioli, sciiu'ă sâ ne încânte cil arta 
predărei lorii și cu dulceța ritmului cânteceloru spa
niole. Aplausele nu mai încetau, la. sfârșita cându au 
cântată cânteculil Estudiantinei !!!01e!!l pe care ni 
l’a. eomunieatu amicabilula „Estudiante de ingeniero* 1* 
Alfredo Blanco, și al li căruia refren a este:

UI. Artieule de economiă și de economia 
casnică.

Fabricatele „P rimei fabrice u n g a- 
riee de unsdre ndgră pentru pei". 
Unsdre nâgră pentru pei 1 fl. 20 er. galbină
1 fl. 50 cr. Lacii duplu venețiana 60 cr. de 
Nemencsek, furnisorulu curții archid, Iosifu. Fur- 
uisoră la miliția etc.

C I e i u rece universala de Singer pen
tru lipirea vaselorli, sticlelortî, lemnelorii, pipe- 
lora și a peilora. 20 cr.

L a c a de M o s â n s z k y. Curățitom de me- 
falu, de Nemencsek 10 cr. Pravu de insecte de

„A la jota jota dela Estudiantina.
!!! Ole !!!

„Todo cuerpo bueno siempre se domina0 
care va se dică românesee : La cânteculu Estudian- 
liuei !! bei!! fiece corpii buna totdâuna se domină0 
(stăpânesce). PGcatu numai, că. orchestruliî nu erâ 
compusa din mai mulțl inși, cum e obiceiulu în Spania. 
De aici studenții spanioli au plecata la Sibiiu și după 
ee vora mai visitâ unuia sâu doue orașe din Ardâlu, 
vom trece în România.

(Circula Sidoli.) D-na Sidoli sosesee Vineri cu 
trupa s’a la Brașovu și Sâmbătă seră va dâ prima 
representațiune în circula nou clădită de lângă Pbrta 
Va mei.

(„Orchestrulu opidanu- din Blașiu) arangâză una 
Bala, care se va țînâ în 23 Februariu st. n. a. c. în 
„Otelulu Naționala". Musiea. va ti cea militară dela 
regimentula nr. 50 din Alba-Julia. Orchestrulu opi- 
dana va esecntâ: Mersulu Plcvnei. Mersula Sinaiei st 
..Regina Balului", Mazur comp, de Aug. Uuguru.

(în Biserica albă) se va arangiâ în 1 Mărie st. 
n. la. Otelnlft „Stadt Wien- o Serată, de cânta 
cu represent. are teatrala și j o c u d e 
eătră eorula vocala românii după următbrea programă: 
1. -Cântecultt gintei latine0 de Alesandri, corn băr- 
bătesca. 2. „Cântula nopții1, eora mestecată cu acom- 
paniarea musicei. 3. „Fecibra Maria." corii bărbăteseii. 
4. „Cântecii de primăvara'” eoni mestec, cu acomp. 
musicei. 5. „R 6 m ă ș a g u I il", vodevila în una acta 
de Alesandri. Apoi va urma dansuhl. După ora de 
pansa va produce tinerimea română din Oravița calu- 
seriulu. bătuta si hora-

(Pompierii ooluntarl Sulișteni) vora arangiâ unit 
bala la. 11/23 Februariu a. e. în cdificiulti seblei din 
Săliște. Venituhî curata e destinata pentru londula 
reuniunei.

(Direcțiunea școlarii. din Hondolă) va. arangiâ una 
halii în 11 23 Februariu în sala de dansa din Certcs. 
Venitultl acestui bala e destinata pentru clădirea 
scblei din Ilondokl. Ofertele sunt a se adresa d-liti 
Em. Prodaml în Hondolu. .

(Poște rurale in Bobrogea.) De vr’o eâteva tlile 
s’au înființata expedițiunl rurale și în județulu Tulcea, 1 
publicula atâta țărănescu câtu și orășănescu nu ! 
piite fi decâta fdrte satisfăcută și recunoscătorii hunei 
solicitudini a onor, capa ală județulai, căci corespon- j 
dența. începe a sosi mai regulata.

(Căsătorii intre condamnați.} Săptămână trecută 
au plecata din Bordeaux la Noua Caledonie (o înșelă 
a. Francesiloru în Oceania, unde se deportâză osândiții), 
untt e.onvoiu de 50 de condamnate, strînse de prin 
cele 6 aresturi principale de femei din Francia. Aceste 
femei se duca sO se mărite cu arestații interuațl în 
acea insulă. E curioBa a se sei, eum se recnitdză 
aceste voluntare pentru eăsătoriă. O înspectbre gene
rală de temniță se duee la o încbisdre, ehiamă femeile i 
și Intrhbă, care din ele vrea se mergi sC se căsăto- i 
reșcă cit osendiții diu Noua Caledoniă. Cele cari pri- ; 
meseîri se trămita Iar Bordeaux, se îmbarcă într’unli j 
vaporii și plecă. Cânda ajungă în insulă, femeile sunt ! 
împărțite în dou6 stabilimente religidse, unulu din 
Numea, altulu din Bnrail. Arestații de ântâia cate- | 
goriă, adecă aeei cari au purtare bună, și cari au 
«e primbseă și câte o bucată de pâmântu, sunt vestiți 
de sosirea, femeiloru. Dacă sunt flăcăi sân vfiduvl, și 
dâeă vocsca sfi Be însdre, se ducu la Numea sbu la. 
Bnrail, vCda femeile, și-și alega câte una. Gândit 
căsătoria e hotărită, administrația dă femeii unu trusoii 
(zestre). Bărbatulu de asemiuea, lij. Intrarea în ine- 
nagiti, primesce vr’o favdre. Corabia, care va plecâ 
săptămâna acesta duce și vr’o eâteva temei cu copii 
Ioni, cari-și au bărbații în insulă, și cari au primita 
autorisarea sC se ducă sC trăiâscă cu dftnșii acolo. In 
vecultt trecuta se făcea ușorii căsătoria între osen
diții ce se trimeteau în insule. Pe inalula mării, unde 
așteptă eorabia, se făceau doufi grăinedl: una, de băr
bați alta de femei'. Căpitauula corăbiei luâ eum se 
întâmplă. pe unu ointi dintr’o grămadă, o femeă diu 
altă, îi binecuvânta și-l îmbarcă. Nu mai ave grijă 
pe drumli. Fiecare eră datora sC-șl păzesc# femea.

Unicnlu moiu mai bunii și mai eftinu pentru, comande I
Articolele și obiectele înșirate aci, se pota 

procură dela firmele cele mai renumite, mai ef- 
tinii și mai sigurii, esclusiva numai prin redac- 
țiunea dela „Nemzetkozi Hirdeto0 (Budapesta. 
VII. Kărolykfir 7).

Se asigureză următbrele avantage: 1. Se
trămita numai articli și obiecte de calitate esce- 
lentă, numai dela firmele cele mai renumite, nu
mai cu prețurile originale și numai după tarifele 
originale. 2. Cela ce va recomandă prin o sin
gură cartă de corespondință îșl pbte împlini tdte 
lipsele și-și cruță spesele de transporta separată. 
3. Din prețuia articuIcloru și obiectelor^ însem
nate cu stă se iârtă 10%, dr obiecte cu preța 
peste 10 fl. se trămita francate. 4. Comandele 
și corespoudințele le efectuimu gratis. Spedi- 
țiunile le efectucsce speditornla de primula ranga 
Bdla Vajda.

Pentru orl-Ce speduirc garanția întreită: a 
firmei, a speditoriului și a lui „N. H.u

I. Artieule de lecuire.
Rachiu săratt do Brâzay. Cn efeeta forte 

bună, pentru 42 bdle diferite. Nu pâte lipsi din 
nici o casă. Prețulu 80 și 40 cr.

Cafea Hungaria de Ant. Szalâdy. Cu efeeta 
fdrte buua pentru cei ec suferă de stomaea sân 
catarii de mațe ș. a. Et'ccta estraordinara pentru 
cei ce pătimesea. Neprețuibilă pentru cei sănă
toși. Unu cbilo 1 fl. 20 er.

’ Emplastrulii universali de Forty. Pentru 
vindecarea momentană a oricărei rane. După, ta
rifă. Unsdrea universală pentru rane, de M. Weiss 
Prețuia 30 și 50 cr.

Berea de sănătate de J. Hoff. Butelia 60 cr. 
— Zahariealele-inalata 20 er. Estrada de 
mulata 70 cr. — Berea lui B. Strauss pentru 
peptQ, pilule rfteoritore • și pastile de peptu. După 
tarifă. — Pilule de sănătate carpatine 21 cr. 
din magazinula lui Fricdrieh. Bune contra tusei, 
scrotul ei și durerei dc pepttt.

Artieule de lecuire din magazinula lui losifa 
Târâk: Olcu pentru crescerea barbei 2 fl. 60 cr. 
Vas bravais 3 fl. — In deosebi se recomandă :

Esența de ochi de Dr. Lebois, apa de 
cura pentru ochi, din Francia cu 
efeeta neprețuiveru și spre întărirea ochiloru sănă
toși, în câta nu pute lipBÎ din nici o familiă ne- 
incungiuratu de lipsă pentru oehl debili, suferi
tori și preste tota pentru orl-ce bolă de ochi, 
pentru că este recomandată de cei mai renuinițl 
medici. Afară, de J. Tiirok se mai capCtă la con- 
ducfitorula L. Miiller, strada Soroksâr 4. Prețuia 
unei sticle 90 cr

Esența de pelinu. Medicină premiată cu mc- 
dailia de aura, bună în casa de catarii de intes
tine, în lipsa, de apetitn etc. Mestecată cu vinii 
roșiii, dă celu mai buna pelina. Afară de I. Tiirok 
se mai pote capfttâ la Iacoba Mliller (strada 
Rostely — casa propriă) prețuia 
mare (1 % litră) 3 fl. 50 cr.

Pânză pentru podagristî din 
TSrlik.

„Săpunu de plante-sultană 
contra 
sdre, mătrâța. și migrenă. Prețulu 35 cr.

Afară de acestea orl-ce artieule de lecuire 
după tarifă.

II. Artieule de toaletă.
Pudră „Blaha‘; din parfumeria Ini M. Mtlller 

Tota de acolo se capetă tdte soiurile de artieule 
de toaletă și parfumerii.

„Juno crâmău, compusă din substanțe nestri- 
căcibse, fără minerale, contra petelortt de ficata 
și de sbre 1 fl. 50 er. „Jimo pasta1' face pclea 
alba ca nâua 2 fl.; „Juno pudră11 60 cr. reco
mandată fdrte de institutele chemice din Viena 
și Budapesta. Tdte aceste sunt fdrte căutate.

Văpsd nonă ungarioă pentru părți, care redă 
coldrea originală, de Tokody, Prețulu 2 fi. 50 cr.

Săpunii aromaticii Sultană, neincnngiurabilu 
în odaia de toaletă, efectuln recunoscuta, 3 bu
căți 1 fl. de Nemencsik.

’ Alifiă pentru^crescerea părului.’ Secreta fa
miliara a lui R. Ilausner. Prețulu 1. fl. 40 cr.

Afară de acestea orl-ce artieule de toaletă. 

50 cr. Butelia

farmacia lui 1.

,punu de plante-sultană0 de Nemencsek, 
bdleloru de piele, pete de ficatn și de

Polscli 1 fl. 1‘ravu pentru stîrpirea eloțanilorn de 
Reiss 1 fl.

Afară de acestea orl-ce articli de eeonoiuiă și 
de economiă. casnică cu prețulu originalii.

Marfe de modă, vestminte.
Marfe de modă și vestminte albe 

pentru bărbați, de L. Karikâs. Vestminte 
albe de sănătate și îmbrăcăminte de dr. August 
Jăger din magazinula principala din Budapesta. 
Pelării din fabrica lui N. Nyerges.

M a. r f e de m o d ă pentru da m c dela 
furnisorii de curte Monasterly și Kuzmik. Vest
minte femeeser de Friedrich, fosta croitoria a. lui 
Alter și Kiss.

Ghete (țipici) din fabrica lui Ștefan Lfirinez, 
pentru bărbați, dame și copii.

Afară de acestea, orice marfe, cu prețulu ori
ginala de tarifă.

I

I

Diverse.
Se reeomândă productele de spirta, drojdii de 

bere, liqueur, rum și esența de oțcttt, din fabrica 
societății G s e h w i n d t. Fabrica și baia : Jbzsef- 
vâros, Glldi ut. Magazinula principala:. Kâroly 
kbrut 17, în caua baronului Orczy.

M bbile dela prima societate industrială de 
mobile. Seauna de exc^lenția pentru 16 scopuri 
de C. SehOberl. Srine de bani, de Fr. VVicse, 
furnisorii la curte. Mobile de f e ru, de II. Stitz. 
îmbrăcăminte de pata, dela furnisorulu 
curții T. Hitttl.

S t i e 1 ă r i i din fabrica lui Stblzle si fii, din 
fabrica lui B. Kocsik. R e c u i s i t e pentru 
c a. i de L. Szigeti. R e c u i s i t. e de g i ni n a s- 
t i e ă, unelte, petri de mbră, recuisite de cuină, 
de Geitner și Rausch.

Biliarde și mese de joca de .1, Gyfingydssy. 
„A r i s t. o n° instrumenta musicalu ce cântă de 
sine, 25 fl., din magazinula principala. „O r e b e s- 
trion" orchestru admirabilii, cântă de sine, dela 
1000 fl. în susu, din fahr. princip. 0 I a. v i r e 
din fabric’a lui Ledeezy.

P u b c i de vânata, pistele ete. la furnisorulu 
de curte Kirner. Recuisite de v e n a t u și 
pentru călCtoriă, dela T. Kertâsz.

M a ș î n e e c o n o m i c e, de N. Fclier. M a- 
șîne de cusuta de Neidlinger. Instrumente 
necesare pentru măiestrii de Geitner și Rausch.

Cele mai eminente vinuri s p u m e- 
g ă t d r e din Francia dela. L. Mliller, represen- 
tantele firmei Jaques Louis Freres în Budapesta 
Grand vin de la. couronne 3 fl. 80 cr. Carte 
blanche l-6re chois 3 fl. 50 er.

Esențe pentru gătirea liqueurilora de orl-ce 
soiu, din fabrica lui A. Watterich.

Portrete f r u ni o s a succese din labo- 
ratoriula lui J. Neumann. Zugrăvite eu cărbune 
3 fl., eu cretă 6 fl., cu oleu (mărimea întregii) 
dela 8 fl. în susti. Icdnele se predau nevătămate. 
Stîndarte eu portrete pentru alegeri, din labora- 
torinhl lui J. Neumann.
< Lucruri de gravor ă, sigile, stampilii, 
maree de sigila, monograme, cu prețulu cehi mai 
eftinu.

Din farmacia lui Faczânyi se capfită ur- 
mătdrele artieule de lecuire : I. M u s t a r u I u 
dulce de Fâc/zânyi Cu efeeta straordiuara si 
eminenta sigura contra catarului, guturala de maț'c 
și de stomaea ete, în casa de lipsă de apetitn, 
recunoscuta de mai mulțl eu recomandațiunl nu
merose, veritabile și sincere. Prețuia : 1 fl. sâu 
50 cr. — 2. S ă p u n a F h e n i I, celu mai huna 
săpuna de lecuire 1 fl. — 3. Rachiu sărata 
în composițiunea eea mai veritabilă, uuicula cu 
efeeta sigura, 80 și 40 er. — 4. H â r t i ă con
tra r h e u m e i, vindecă, momentan orl-ce durere 
de dinți, capa și rheumă.

f-

C’unli cuvânta, orice obiecta și articula, se 
prepară și trămite conforma tarifei tipărite.

PrimulH locit centralii de speduirc a tuturora 
prodnctelora, articlelora și fabricateloril de esporta 
din Ungaria (vin de Tocai, menes, din ținutulu 
Balaton, prin L. Vomossy, bere de Kdbănya, dela 
Dittrich și Gottsehlig, pipe de Semnitz dela F. 
Heller fera unguresca, oțel etc. dela P. C. Vad- 
hus, lampe, hârtiă, săpunii, paprică (ardeiu) dc
Seghedintt etc.) procurându-le tdte dela isvdrele ii 
cele mai directe, cu prețuri ficsate si cu prețuia 
stabilita în tarifa respective]ora firme’. E de ajunsa 
a adresă o cartă de corespundință la redacțiunea :

„Nemzetkozi Hirdetd.“ 
(Budapesta VII. Kâroly korut 7.) 

Efectnire promptă, onorabilă si grabnică.
1--7 '
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^5 r Numere complete dela începutulft 
anului se mai afla.
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