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De cândă mergă și vină dela Friedrichsruhe 

miniștri, ambasadori, trămișl, militari și alte 
personalități înalte rusesc! cercurile politice din 
Viena parii a fi cuprinse de orecare neliniște, 
care se csprimă adi destulă de bătătorii la ochi 
în diareic independente ale capitalei austriace. 
Oficioșii sunt ca totdăuna și acuma plini de în
credere în situațiunea europână. și vorbescu cu 
mare sigili itate de nestrămutata amicițiă a prin
cipelui Bismark, dăr ce omii cu minte va pune 
preță pe asigurările lorii până ce nu se va 
convinge din fapte despre adeverulu lorii?

Și tocmai faptele nu prea susțină și justi
fică ai)i marea încredere a oficioșiloru. Ba 
observăină, că o parte din ei, aceia, cari mai 
au și alte dureri și temeri decâtă acele ale ofi
ciului de esterne din Viena, oficioșii unguri, 
dau pe față reaua împresiune, ce le-au făcut’o 
dovedile cele mai noue estraordinare de intimi
tate și de nmicițiă între Rusia și Germania. 
Umilii din organele pestane, cari își capetă 
înspirațiunile din sferele mai înalte guverna
mentale, nu prea pare dispusă a crede asigură,- 
rilorti foiloră din Berlin, după caii noua inti
mitate prusso-rusescă va promovâ numai scopu
rile alianței germane-austriace. Acesta f6ie 
respunde, că ea n’ar pute pune ună preță așa 
de mare pe alianța dintre Germania și Austro-; 
Ungaria, decă în faptă buna seu răua dispo- 
sițiunc a politiciloră din Petersburg ar pute se 
aibă asupra duratei acestei alianțe ârecare în- 
fluință.

De câte ori a fost vorba de ună resboiă 
apropiată între Germania și Rusia totdâuna amă 
pusă la îndoială acesta, pentru că nu puteamu 
admite că Bismark se dorescă în împrejurările 
actuale unu conflictă cu puternica împărățiă 
slavă. Evenimentele ne dau acum dreptate. 
Astădl se vede destulă de lămurită, că Bismark 
a lucrată nu spre a rumpe legăturile imperiului ger
mană eu Rusia, ci spre a le strînge și mai 
tare, pe basa unui nou pactfi, a unui nou plană 
de acțiune, care este încă acoperită cu vălulă 
celui mai mare secretă. Conferențele dela 
Friedrichsruhe între omulă ce conduce destinele 
Germaniei și între 6menii de stată ai Rusiei, 
potu fi — precum bine dice ună organă de 
frunte vienesă — decisive pentru sortea state- 
loră Europei și pentru liniștea și pacea popâre- 
loră ei.

înainte de a se țină conferențele memorate 
în Friedrichsruhe, secretarulă intimă ală prin
cipelui Bismark, care nu s’a depărtată de lângă 
elă în totă timpulă campaniei la 1870/1 pub
lică o scriere politică plină de revelări și 
destăinuiri, despre acțiunea diplomatică secretă 
a cancelarului dela 1866 încâce. Descopere 
că ună frate ală generalului Gablenz, a fosttrăraisă 
în ajunulă resboiului dela 1866 de Bismark la 
curtea austriacă spre a propune împăratului și 
consiliariloru sei o acțiune comună în contra 
Frauciei, oferindu-le ună dualismu prusso-aus- 
triacă peste statele germane. Buscli dice, că 
împeratulă Austriei era dispusă a primi pro
punerea, der că miniștrii sei au fost pentru res- 
boiulă cu Prusia, și mai adauge că asemeni 
propuneri i s’au făcută Austriei și după res- 
boiulă dela 1866.

Descoperirea acesta necuviincios^, care se 
crede cu totă dreptulă, că a fost făcută cu 
consemțemcntulu cancelarului germanu a deș
teptată neîncredere și disgustă in cercurile in
fluente din Viena cu atătă mai vertosă, cu câtă 
ea a fost făcută tocmai atunci cândă Berlinulă 

începîi să schimbe sein ne de amicițiă cu Pe- 
tersburgulă.

Organele inspirate ale cancelarului ău de
clarată, că revelările lui Busch sunt esacte si 
pe lăngă acAsta nu numai odată au dată a se 
cunâsce, că puternicul;! cancelară nu consideră 
Austro-Ungaria ca unu aliată pe care să se 
p6tă răziraâ în t6te cașurile și care se fie con
stantă.

Adaugendu la aceste conferențele cu omenii 
de stată rusescl, și deputațiunea demonstrativă la 
Berlin în frunte cu marele duce Mihailă, vomă 
înțelege ușoru, că cei din Viena sunt fârte în- 
grijațl asupra acestei schimbări neașteptate a 
situațiunei europene. „Este ore legătura între 
cabinetulă austriacă și celă germană așa de 
tare încâtă ori ce temere se fie eschisft? 
Cine p6te respunde la acAsta? Cine cunosce 
misterele acțiuniloru diplomatice ascunse ? — 
așa se întrebă unii, ear’ oficioșii vienesi întonăză 
ca la comandă din nou cânteculă vechiu ală 
alianței celorîi trei împerați. Și față de acestă 
cântecă ală sirenelorft oficiâse ce-i îngrijați se 
întrebă: cine din cei trei aliați o se fie păcă
litul ă '? —

Cronica evenemintelorâ politice.
Organulă d-lui C. A. Roset.ti, se ocupă 

în fruntea numărului său de Vineri cu mișcarea 
Româniloră din Ard Mă și Ungaria față de v i i- 
țârele alegeri d i e t a 1 e. „Românulă“ dice 
între altele: „Cei persecutați nu potă vede 
decâtă într’ună felii, nu potă avă decâtă o do
rință, nu potă fi decâtă o partidă, partida mân
tuirii națiunei de relele ce-o bântuie și ga
rantarea viitorului iei. l£tă drapelulă, în 
giurulă căruia ori-ce Română e detoră a se 
grupă și pentru a cărui isbendă se fie gata la 
sacrificii. . . Invețămintele istoriei nu potă și nu 
trebue să se dă uitărei. S’a vădutu, că păn’a- 
cum dela Maghiari nimică nu s’a putută dobândi 
prin frățâscă înțelegere. . . Prin urmare după 
a nâstră părere, speranța de-a dobândi ceva, 
fără o luptă lungă și susținută cu iubire și 
unitate de toți Românii este o ilusiune. . . .“ 
In numerulă viitoră vomă reproduce articlulă 
întregu.

In cercurile politice din Pesta se vorbesce, 
că partida oposițiunalâ a m a g n a ț i 1 o r ă, 
cari voră să se alieze cu oposițiunile camerei, 
ca să trântăscă cabinetulă Tisza ar constă din 
vre-o sută de inși și că conducătorulu „feudali- 
lorfi" — așa îi numescu acum foile tisaiste —• 
este cornițele Ferdinand Z i c h v. Dintre pre- 
lații catolici se (jicea, că s’a declarată pentru 
acăsta partidă numai archiepiscopulu S a m a s s a. 
F6ia clericală „Magyar Polgar" declară acum, 
că în conferența episcopiloru nici n’a fost vorba 
de politică, că episcopii nu voiescă să se e s- 
p u n ă pentru ceea său ceea partidă, și că dom- 
nesce între ei deplină armoniă. Mare bucuria 
în urma acăsta. în tabăra mameluciloră.

Comitetulă esecutivu ală Kossutliiști- 
1 o r ă din A r d ă 1 fi a ținută dilele acestea o 
ședință, în care s’a discutată inanifestulă din 
urmă electorală ală stângei estreme. Comitetulă 
e de părere, că manifestului nu i se păte dâ 
importanța unei programe a partidei și de aceea 
nici nu pote alterâ întru nimică relațiile de 
până acum interiore ale partidei. Scopurile po
litice ale partidei sunt precisă formulate în 
programa ei dela 2 lanuariu 1881 și comite
tulă declară unanimă, că se va țină de acăstă, pro
gramă. Ori ce doctrine opuse acestei programe, fie 
ele vestite din ori și ce parte, nu voră fi recunos
cute de cătra partida independențiloră ardeleni ca 

ale ei. Programa Kossuthiștiloră din Ardălă se de- 
osebesce în multe puncte fărte însemnate de aceea 
a Kossuthiștiloră din Ungaria. Cei d’antâi 
voiescă să dobendescă de esemplu o armată in
dependentă națională numai cu încetulă succe
sivă fără sguduire a sistemului de apărare ac
tuală ; ei dorescă mai departe desființarea dele- 
gațiuniloră, dăr pe câtă timpă acesta nu se 
pote esecutâ, voiescă să iea parte la lucrările 
delegațiunilorft, spre a atacâ și a combate siste- 
mulă presentă și instituțiunile lui comune și pe 
acestă terămă.

D'arulu socialistă „Z u k u n f t“, care după 
ce fii suprimată în Viena, .apără mai departe 
în Pesta, a publicată în 15 1. c. ună articulu, 
în care se încărcă a apărâ uciderea comisarului 
de polițiă Illubek și a detectivului Blocli. In 
urma acăsta procurorulă generală a intentată 
procesă numitei foi pe basa §-loră 172 și 174 
ai codului penală ungurescă.

In 27 Februariu st. n. s’a sigilată la Berlină 
reînoirea întimitătii dintre Rusia si Germania. 
In fruntea deputațiunii cavalerii oră 
ordinului sântului G h e o r g h e se 
presentă la împăratulu marele principe M i- 
h a i 1 ă, spre a.-lfi felicita și a-i predă o scrisâre 
ce a scris’o țarulu chiar cu mâna s’a împreună 
cu toiagulă de mareșalii în briliante. După 
aceea a fost ună prându strălucită, cu care oca- 
siune marele principe Mihailă purtă lanțuliî 
pentru ordinul ă vulturului negru ce tocmai îl fi 
căpătase și printr’ună toastă împeratulă Ger
maniei Wilhelm închină în sănătatea Tarului 
arătândă simpatiile cele mai vii pentru nepotulă 
său și pentru Rusia. De ună timpă ndelungată 
nu s’a pomenită o astfeliu de sc îimbare de 
manifestațiunl amicale între Petersburg si între 
Berlină și este lucru firescă, că acelea pună în 
mișcare, fote limbile și tbte condeiele. La Neva, 
ca și la Spree s’a uitată cu totulu episoda co
loră cinci ani din urmă. Pe din afară relați- 
unea cea nouă se manifestăză în faptă prin 
aceea, că principele Orlov, care, călătorindă 
din Petersburg la Parisă, spre a-și predă scri- 
s6rea de revocare în Parisă, pe drumă face sta
țiune în Friedrichsruhe, unde mai înainte prin
cipele Dolgoruky, a aplanată diferințele ultime.

La prandulă, ce l’a dată împeratulă Wilhelm 
d e p u t a ț i u n e i rusescl, elă purtă uni
forma regimentului Kaluga. Intre împeratulă și 
împărătesa ședea marele duce Michailă, în fața 
lui se aședase raareșalulu Moltke și lângă elfi 
generalulfi Gurko și cornițele Șuvalov. împăra
tul u a redicatu urmfitorulu toastă în limba fran- 
cesă : „Țină multă la aceea, ca să esprimfi 
Alteței Vostre imperiale, câtfi de multă sunt 
mișcată de atențiunea, ce mi-a arătat’o Maj. 
Sa împăratul fi, aducendu-șl aminte de ijiua 
aniversară, în care am primită ordinul fi St. 
George, după ce sub ochii tatălui meu am 
luptată d’impreună cu armata rusdscă și mai 
alesă cu regiinentulă alu căruia șefă sunt. Pro
fundă mișcată de acăsta aducere aminte măgu- 
lităre, dorescă, ca Alteța Vostră Imperială, pre
cum și oficerii aleși pentru acăstă misiune să 
fie interpreții sentimenteloră mele de mulțămire 
cătră împeratulă. Beau în sănătatea Majestății 
Sale împăratului Rusiei. “

Printr’o scrisâre publicată în „Românulă" d. 
C. A. R o s e 1.1 i refusă si siibscripțiunea națio
nală, pentru care luase inițiativa unu comitetu 
din mai mul ți domni.

Camera română la propunerea ministrului 
de interne a acordată suma specială de 10,000 
pentru înființarea unui „M o n i t o r fi a 1 fi 
s c 6 1 e 1 o r iî, care se fie organă oficială ală 
învățământului.I



Patriarchatulii ecumenică din Constantino- 
polu a atrasă, după cum află „Coresp. pol.“, 
atențiunea înaltei Porți asupra imigrării de 
preoți și peregrini rusesci la m n n t c 1 e „Athos“, 
(țâre imigrare iea dimensiuni totă mai inarl și 
a arătată, că acesta aparițiune, remâncndă ne
băgată în semă, o se aducă pe Portă într’o 
mare perplesitate. Comunicatulă patriarcliatului 
încheia cu rugarea, ca P6rta se binevoescă a 
luă în considerațiune precara situațiune a mă- 
năstiriloră grecescl de pe numita peninsulă, cari 
au fostă totdeuna leale fată de Sultana.

Din Bucovina.
Unu r6sp uns ti la n i s c e a r t i c u 11.

In călendariulă de pe anulă 1884, redactata 
de D-lă Calistratu Coca, au apărată niscc arti- 
culi relativi la poporală nostru bucovinenă. Idea 
de a se adresa eătră sferele mai jose c bună 
si amu trebui se-o înbrătisărau cu căldură. Din 
ea resultă, că aveină bărbați, cari se întereseză 
de sortea poporului. A-i dâ unu sfată, a-i 
arăta drumul o, care duce la scăpare, a-lă con
duce pe acostă cale grea, a-i lumină mintea 
despre multe adeveruri și neadeveruri. cari nu-i 
sunt cunoscute, a-i deschide ochii despre starea 
lui materială, c’unu cuventă a trăi și a patimi 
cu poporulu; aceste sunt ideelc adevărate și 
adeveratulu interesă, pe care îlusuntemu datori 
poporului nostru.

Ne punernă o întrebare: aflat’au articulii 
din călindariu rcsunetu în inimele colora, cătră 
cari sunt adresați ? O întrebare, a cărei respunsu 
e ifșoru. N’au aflată resunetă, nici n’au putută 
se afle, deorece sunt parte neadeveruri, parte 
deja cunoscute.- Voiu analisâ acești articull 
făcendă observările inele, nu din capriciu, ci 
din necesitate. Voiu arăta părțile cele bune — 
numai de esistă — și voiu îndicâ cele greșite.

Articululu „Părerile despre serăeia poporalei 
nostru14 am de gândă se-lu parcurgă cu luare 
aminte, se-lă studieze, se cerce ceea ce a voită 
'autorulă se dică și ceea ce a (lisă, se-i dau 
dreptă, unde i se cuvine, se arătă ideile greșite 
și se sbiciuiescu conclusiunile false. Articululu 
începe în următoriulă modă : „pică cine ce va 
dice, deră țeranulu nostru e oină boierosu ; clu, 
ca se-o spunemu verde, e leneșă.“ Unde e 
logica ? ! — Leneșă e poporulu de aceea, pentru 
că ar trebui să scie de cu seră, ce are de făcută 
a doua di; leneșă, că așteptă dimineța pănă-i 
face femea de mâncare, pe care și-o iea în 
traistă: leneșă și ncmuncitoriu, că nu iea în 
tiinpu ploiosu barda la mână, ca se tocmescă 
ceva la cară, seu se facă o coșarcă. Putemă 
se deducemu din aceea, că o samă nu sein de 
cil seră lucrulu loră de-a doua-di, că poporulu 
e leneșă ? Putemă se-lă numiniă leneșă, cându 
se îngrijesce, că se-și iea mâncare în eâinpu ? 
De sigură că nu. — Crudă ai mai fostă logică, 
căci ai părăsită pe autoră în momeiitulu, cându 
avea lipsă de tine ! — In locă se reconiendămă 
poporului mâncare nutritore și de ajunsă, stri- 
gămăf.că e leneșă. Cum vedă, scriitoriulă arti- 
culului pretinde, ca poporulu se nu mănânce, 
cându c vorba de lucru. Mare cutezare. O 
ideă cil totulă nouă deră pe câtă de nouă și 
îndrăsneță, pe atâta de falsă. Și putemă se 
pretiudeinu, ca omulă din poporă se tic lemnariu 
și coșărcariu ? La ce resultatu năsuimfi prin 
acesta pretensiune ? Sunt curiosă la unu respunsu 
din partea autorului.

Alai departe vorhcsce articululu, că omenii 
noștri, după ce s’au pornită târdiu de acasă, 
se mai întărdiă pe druinu, dândă bună dina 
la. cunoscut! si stândă cu ei de vorbă, s6u în- 
trându în cârșmă, care c. plină și în dilele de 
liiGru. Cam pe la amiedă-di ajungă la ogoră; 
aici dau de două, trei ori cu sapa, se uită la 
sbre și vcdcndu-lu, ca c susu, se ducă la fân
tână de beu apă și în urmă se culcă. — Le 
tlorimă somnă bună, er colaboratorii oră dela 
călindariu iubire de adeveră.

De ar fi tote aceste adeveruri, de sigură 
că ne amu alia cu totii si amă dice într’ună 
glasă : poporulă nostru e leneșii. Norocii înse, 
că cele numerale în călindariu sunt neadeveruri, 
niscc născociri. Cclă cc cunosce poporulă 
română bine, care a trăită cu elă dimpreună, 
a trebuită se observe contrariulu imputării și 
cuventnlă leneșă nu încape la poporulă nostru. 

Poporulu lucră multă, ba încă pre multu. Una 
avemu de observată și aceea este că elă n’are 
o împărțelă economică. Ună serviciu mare ar 
fi făcută călindariulă, decă i-ar fi dată împăr
țita potrivită a lucrului. Se-i fi recomandată 
ce se facă, cându țarina odihnesce, se-Lfi dată 
ună sfatii bună, nu înse se-lu mânămă se facă 
coșarce și pentru că nu le scie face se-lu numimă 
lenesu.J

Urmeză ală duoilea isvoră ală sărăciei. 
„Poporulă ține pre multe serbătorl, cari nu 
se-ar cădi se le ție.“ Ale unescă cu părerea 
acesta, și dau autorului totă dreptulă, căci a 
(lisă ună adeveră. Adeveră, că țină pre multe 
serbătorl, neadeveră că preotulă spune se nu 
le ție. Sein din esperiență, că lucrulu stă alt- 
felu. Alai fiecare preotă — puține abateri — 
strigă, ca creștinii se serbeze și serbătorile bi
sericesc! ; le arată prin vorbe frumose cc-1 
așteptă, dică voră face contrariulu, le aduce 
înaintea ochiloru eschiderea din raiu, le descrie 
iadulu cu totă scârșnirca dințiloră și cu raun- 
cele eterne și lc enumera tote pedepsele ceresc!. 
Cum se nu-și arcte preoții eloquența, măcar în 
acistă privință ! E deră în interesulă loru. Cu 
câtă mai multe serbătorl, cu atâtă mai multe 
liturghii; cu câtă mai multe liturghii, cu atâtă 
mai niulți bani și mai mult! colac!. In serbă
torile cele mic! omenii nu lucră; deră a face 
clacă la preotulă e ertată, căci acesta îi des- 
lcgă de păcate. Preoții să-și dă silința a aduce 
poporulu la cunoscință, că nu-i pecată a lucra 
în serbătorile cele mici, er nu se ațîțe foculu 
cândă elă arde. Spre a ajunge acestă scopă, 
ne trebue muncă și oboselă și unu interesă viu 
pentru înaintarea nați linei nostre. D6că pierde 
poporulă suma de 270,000 fl. după calcululu 
din călindariu, serbându serbătorile cele mici, 
nu suntemă îndreptățiți a-i dâ vina, că o pierde 
din trândăvia, ci acesta sumă o au pe sufletu 
preoții bucovineni. Alai caute și pentru îmbună
tățirea stării poporului, nu numai pentru punga 
loru. Apelezu la inimele generose, ca se pri- 
mescă acestu sfatu prietcnescă! Se nu uite 
nimeni că poporulu bucoviiienu e pentru preo
tulu seu o vacă cu lapte, pe care o mulge la 
fiecare oeasiune. Alulg’o ! deră eu mesură si se 
aibă în vedere hrana ei. Nu după ce slăbesce 
și a sterpitu, se dămu în ea cu biciulă pe ne- 
dreptulu și s’o liulimu înaintea lumei.

Vcnimu la. ală treilea isvoră ală sărăciei 
Autorulă înșiră cheltuelele ce le face poporulă 
din fuduliă, adecă suma cc o dau pe holercă 
(vinarsu) cu ocasiunea nunțiloru. Are dreptu, 
cândă susține, că se cheltuesce o sumă destulă 
de mare. Atâta numai că suma e luată pre 
din cale afară. Nil putemă afirmă, că se con
sumă 12 vedre de holercă la fiecare nuntă. E 
de ajunsă a patra parte. Vorbimu în de comună 
și n’avemă de a. face c’ună casă specială. Aș 
întrebă și în acestă locă : cine-i causa acestora 
cheltueli ? Cu părere de ren trebue se dică, că 
preoții. Ei sunt aceia, în a căroru mână c sor
tea sătcnului; ei sunt chiămați a conduce po
porulu. De ce nu facil preoții o propagandă în 
contra holcrcei ce se consumă ? De ce nu lucră 
cu putere în contra acestui rău '? In biserică, 
unde-i în contactă preotulă mai cu întregii sătulii, 
i-ar fi cu înlesnire a vorbi în contra acestora 
cheltueli. La ce esistă ore predicele ? Cetito- 
rule 1 se-ți spunil drejitu ; ele esistă de aceea, 
ca se nu fie ținute de preoți. Din 200 de sate 
nu se predică, mai multă decâtă în 20. Duăe- 
(leci de preoți nu sunt în stare se ție restului 
pcptil. Numcrulă e pre mică se pue stavilă 
demoralisării și desnervării, ce curge, curge 
neîntreruptă din 180 de isvore.

Deorcce amă remasă la nunți, credă, că e 
de neaperată lipsă, a mai înșiră niscc sume, 
pe cari lc-a uitată autorulă să le amintescă. 
Le-a uitată, îmi voră dice unii. Nu-i adeveră, 
le voiu respundc. A tăcută cu scopă, căci s’a 
temută se nu atingă corda sîmțitore a Buco
vinei. Acea sumă se referă la preoți și aici 
zace tăcerea autorului. Istorisescă pe scurtă 
procedura nunțiloră. După ce sunt statorite 
modalitățile relative la pretensiunile tineriloră, 
se ducă aceștia dimpreună cu părinții seu cu 
tutorii lorii la jiarochulă din sată rugându-lă se 
binevoiescă a strigă vestirele. Românului îi c 
rușine se morgă cu mâna golă. De aceea ia 
mirele 1 oca de holercă, er miresa unu cu- 
coșiă seu o găină grasă și cu aceste poclone

se înfațiseză înaintea parochului. I se închină 
până la pămentil, se apropiă de elă cil sfială, 
îi iau dreptă, o sărută pe amendoue părțile și în 
urmă se retragă cu vr’o doi păși înderfiptu.

„Ce voiescl bade Ioane ?“ — „Apoi, de, 
domnule părinte. Vremii să ne însurăraă copiii“
— „Se ve ajute. Dumnedeu !“ — „Da ce ne- 
amă rugă la A'Iaria-Vostră : se fie părintele așa 
de bună și se strige pe Duminecă vestirile.“
— „Se pote bade Ioane ; numai decă nu-i vr’o 
pedică.“ Dicendil aceste cuvinte caută prin 
cele înitrici și caută dor ar găsi vre-una, căci 
atunci îi vine apa la moră. In casă de n’a 
aflată le respundc : „Nu ve stă nici o pedecă 
în cale. Rotii se ve strigă vestirile.“ — „Ce 
ve-i cerc domnule părinte“ ‘? — „Apoi sein cu 
bade Ioane ! Ești gospodară bună însori ficio- 
rulil cehi mai mare și socotii, că nu-i multu, 
decă imi vei dâ 20 fl. — „Cam multu dom
nule părinte. Fii bunii mc rogil și lasă-mc cu 
10 fl. Vremile-su grele, pânea nu se vinde și 
nu pre ne îmbulzescil banii.“

De aici înainte începe negoțulil. Preotulă 
mai lasă, omulil mai dă și. la urmă tocmela e 
gata. La despărțire îi face părintele luători 
de sdină, ca s6 nu uite miresa să aducă șter- 
gariulil. Și decă nu sein tinerii rugăciune!e 
recerute, le rescumpără cu baiu și totulă e 
bine. Se ne ocupă,mă puțină cu calcululă. Lu- 
ămă de nuntă câte 10 fl. In fiecare sată 15 
nunti facă 150 fl. si în 200 sate suma de 
30,000 fl.

Cu îngropăciunile totă astfeliu stă lucrulă. 
Omulil, căruia i-a murită cineva, se duce cu 
capuln golu — semnă de jale — și în mână 
c’o basma de colaci, în care nu-i ertată se lip- 
seseă și o lumină și se presintil preotului. Am 
vorbită despre negoță la nunți, la îngropăciuni 
înse întrece marginele.

Sermanulil omă ! Elă se plânge, că e ne- 
vocșă, se rbgă, ca pre bunulil părinte se-lu 
aștepte îi oferesee lucrulil seu, cler tote înză- 
clară. Inima păstoriului sufleteseă c atătu de 
deprinsă cu vorbe de feliulu acesta, încâtu nu 
se moie la audulil lorii. Nu-i ajută nici chiară 
Dumnedeu. N’are bani, trebue se mergă. se îm- 

, prumute. Nu găsescc la creștini, aldrgă la ji
dană, câte procente va cere e nevoită se i-le 
dec. Nu află la jidani, nu-i reinâne alta, de
câtă se vendă pămentil decă are, 6r ddcă nu 
se apucă hargată. Pentru că și-a iubită soția, 
copilulă seu părinții, cari zacă morți, și pentru 
că ncsațiulil preotului nu-i de săturată, se veră 
în datorii, își vinde pămentil și în casă de are 
într’ună ană nefericirea s6-i moră mai mulți, ce 
face',? Vinde totulă și la urmă ilu vedi har- 
gatil pe la cei jidani. îngropăciunile aducă 
preoțiloră unii venită mare, o sumă, pe care o 
pierde poporulă, și care n’a fost considerată 
de stimatulă autoră : Ii vcnimu noi în ajutoră. 
Luămă în fiecare satil 50 de morți ; pentru fiecare 
îngropăciune minimală de 5 fl. cu tote clieltui- 
elele laterale. într’ună singură sată avenul 250 fl. 
în 200 sate suma de 50,000 fl. x.

(Va urmă.)

„Moda cea mai nouă politică.“
(Eine.)

In coinitatulu Verăez erau la anuhi 1840 numai 
2451 de Maghiari și 3500 de Nemți; în anulă 1880 
17,300 de Maghiari și 24,000 de Nemți. In comitatulft 
Sirmia trăiau la anula 1840 2000 de Maghiari 1600 
de Nemți ; în anula 1880 din contra 10,532 de Ala- 
ghiarl, 21,000 de Nemți. In coinitatulu Pojega trăiau 
la anula 1840 500 de Nemți, Maghiari de loca. Și 
în anula 1880 numCrula Maghiarilora eră de 4320, ala 
Nemțilora de 6000. Iinigrațiunea dureză mereu *)

„Croații încă observară, ce-i amenință prin strîm- 
torarea Slavoniloru pe calea imigrațiunii ungurescl și 
ncințescl. Foile ultraiste atacară de repcțîte-orl pe 
episcopula Strossmayer, pentru-că nu iea în apărare 
nici cclu puțîntt poporațiunea catolică a Șocațilori'l, 
fiindu-că tocnia stîrpirea aceleia înainteză într’o măsură 
îuspăimântătdre în țînutulil dela Diacovar. Și acum se 
ceru cu zorU mCsurl din partea guvernului. Croații 
voril acum s6 apere pe Sloveni prin minimulu și pro
bi bițiunea creditului. In contra cui ? In contra Ma- 
ghiarilortt și a Nemțilora. Cu aceleași mUsurl vorii ei

De unde emigreză Unguri în aceste comitate, 
e prisosii în dnienl ? emigrâză ei bre, pentru că sc 
sporesca așa de tare prin nascerc ? — Red, 



să împcdece lățirea clementului maghiarii și nemțescă, 
cu cart agrarii, precum dică ei, voescti să susțină 
rassa. Seu ei voescă mai aleșii, ca elementuli! ma
ghiarii și cehi germanii aliatil cu elil să nu se înmul- 
țbscă pe socotela naționalităților:!. Ei apără pe Serbr, 
pe Români, pe Sloveni și p ; Ruși în contra rassei 
maghiare cticeritbre. Căci deși bolimă noi de relele 
agrare, totuși acestea se semtil mai nmltu în comita
tele scrbescl, românescl si slovăcescl.

Agrarismulil este deci o politică antinațională, 
decă. nu oligarchică. Deocamdată însă e principală 
oligarchică. Căci acela, care voesce a dâ străformării 
relațiuniloră proprietății nbstre altă direcțiune, nu p6te 
voi alta decâtil conservarea bunurilonl domnescl, cari 
se ruindză și se împartă. Asta e politică de casă a 
dinastiiloril de proprietari amenințate pe tronurile loră. 
Căci și inaioratulă și minimulă țărănescă numai inte
resele loră le pbte promova. O parte din țărani s’ar 
desposedâ în modulă acesta și ar deveni dîlerl. Pro
prietarii atunci ar căpăta lucrători eftinl.

Prin fideicomisc feudalii, ce e drepții, s’ar pute 
apără și se șl apără, numai câtă fideicomisele se potă 
formă numai din complecsurl mai mari de posesiuni 
și organiiațiunea loră e împreunată cu multe greutăți. 
Acestă direcțiune a luată cu tbte acestea unu aventă. 
In timpurile mai vechi fideicomisele formau abia ună 
procentă din întrega proprietate, acum ele se apropiă 
deja de 2 procente. In acbsta direcțiune vomă ajuge 
acolo, că oligarchia proprietariloră îșl întăresce clasa 
cu șanțuri prin fideicomise.

Fulminantele cuvântări, ce Deâk le-a țînută în 
contra fideicomiseloră, voră formă numai o dificultate 
învinsă. Și o să se întemple și mai multă. Sistema 
fideicomiseloră e necoinodă și rigidă. Multă mai co- 
mbdă și potrivită pentru scopurile oligarchice e simpla 
subtituțiune și abolițițiune a părții de datorință. Nu
mai asta mai trebue introdusă în dreptulă de eredi
tate — și o să se și întemple, în parte e cuprinsă 
chiar în proiectă — și atunci feudalismulă îșl va serbă 
triumfală său.

Pănă una alta trebue să se calumnieze capita- 
lulă nobilă, cum se cade, ca elă să nu pbtă fructifică 
proprietatea, trebue a se vesti, că suntemă cufundați 
pănă după urechi în rele agrare ; clasa mijlociă, care 
începe deja a crede acbstă, îndată se va înmuiă și 
se va degrada de instrumentă ală feudalismului. Decă 
tocmai domnii cei mari calumniază așa de tare capi- 
talulă mobilă, e de observată, că de bună sema nu 
ioțl domnii cei mari disprețuescă acestă capitală, 
cândă se ivesce în formă de dividende și de mărci 
de presență.

Autorulu eiteză aci ună mare numără de direc
tori din nobilimea înaltă și de consiliarl administra
tivi de pe la institute de bani (pag. 109 și 110) și 
adauge întrebarea: „Decă mai dureză lupta în contra 
capitalului nobilă, eserță-voră institutele de bani re
presalii întratâta. încâtă să eschidă din mijloculă con
siliului direcțiunii loră celă puțină pe representanții 
direcțiunii agrare ? Noi nu credemă. In tiinpulă modei 
nonă politice de sigură, că nu. Acum e modă de a 
tămâia pe aristocrația, de a-o pune în dirăgătorii și 
în posturi de directori. Clasa mijlociă se pitesce, seu 
dispare nu se scie în cătrău. Financiarii sunt cei mai 
înfricoșați bmcnl. A aștepta dela aceștia o reacțiune 
în contra, celei mai nouă mode, e absurdă.11 Elă 
(autorulă) aștbptă reacțiune în contra modei celei 
mai nouă politice11 numai și numai dela „geniulă na
țională11.

Aci încheiămă deocamdată împărtășirile din scri
erea. polemică a. lui Tiinoleon. Foile pestane anunță 
deja aparițiuiiea unui Anti-Timoleon.

Limba română în Veneția.
Diarulîi „Adriat.ico“ din Veneția scrie sub 

titluliî România și Italia urinătdrele :
„Ei! profesorală C a n i n i făcil la seblă superi- 

bră de comcrciu introducerea la cursulă său de 
limba română. Arătă., cum numele de Români este 
comună tuturora popbreloril, cari erau supuse împără
ției romane. Națiunile, cari se ridicară în urmă pe 
ruinele ei, luară alte nume : numai Românii dela Du
năre și CarpațI și cei din peninsula balcanică urmară 
și urmeză a se numi ast-felu. Vorbindă despre înce
puturile acelui poporă formată din colonl romani, 
dintre cari o parte erau italianl amestecați cu restu
rile Daciloră, cari ocupaseră mai înainte aceste țări, 
cnmbatu părerile scriitoriloră, cari tăgăduesci! Ro- 
mâniloră dreptulă, ca să porte acestă nume, și le fal
sifică originea. Vorbi despre renascerea națiunei ro
mâne, despre Românii și străinii, cari au lucrată mai 
multă la acestă renascerc.

Dădfi pe scurtă o idea despre lexiconulu acelei 

limbi, care constă în parte din vorbe latine său dia
lectele italiane, și parte din vorbele, pe cari Românii 
le luară dela popbrele, cu cari avură legături mai 
dese, mai alesă dela Slavi. Arătă basele gramaticei 
românosci, în mare parte rudă cu cea italiană, și stu
die! e profunde făcute de filologii moderni asupra lim- 
belori! neolatine, comporate.

Se întinse mai multă, ca să arâte folosulă practică 
ală acestei limbi pentru tinerii noștri, mai alesă pen
tru cei cari voră să facă comcrciă pe Dunărea de 
josă, cum facă alțl italieni, seă să urmeze cariera 
consulară. Vorbi despre iubirea ce o are pentru Ro
mânia și de munca ce a pus’o în folosulă ei și sferși 
citindă o bucată frumbsă dintr’o lucrare a s’a în româ- 
nesce. analisând’o și traduccnd’o în italienesce.

La citire eraă de fată câtl-va cetățeni ca corn. * 5 1
Sormani Moretti, corn. Bernardi, baronulă Cattanei, 
câte-va dbmne și numeroșii profesori și elevi ai scblei 
superiore de comerciu. Cândă sferși, prof. Canini fii 
căldurosă și multă timpi! aplaudată, 6r mulțl dintre 
auditori se duseră să-lă felicite si să-l arate cele mai• 1
vii elogiurl.11

Diverse.
(Balulii oficerilorii) arangiată Sâmbăta trecută a 

fostă ultimulă și totodată umilă din cele mai frumbse 
baluri de elită, ce s’au dată în carnevalulă acesta. 
Petrecerile arangiate de oficerl au ună caracteră inter
națională, pentru că aic! se întrunescă bspețl de tbte 
naționalitățile în mai mare numără. De astădată sala 
dela Nr. 1 se împlti de ună publică frumosă de tbte 
nuanțele. Dintre căpeteniele militare erau de față co- 
lonelii Dopfner și br. Httgel, locot. colonel Benda și 
Kratochvill, inaiorulăBalazs, președintele comitetului. D. 
generală de brigadă Fisclier fiindă bolnavă n’a putută luâ 
parte. D-nu prefecții comite de Bethlen cu soția s’a a asis
tată asemenea la acesta petrecere. Printre dame amă 
observată și unele pre frumosă costumate, dintre 
cari amintimă pe d-na baronă Danneberg (ca misio- 
nără), d-șbrele : Schmidt (grenadiră vechii! prussiană) 
și Mincu (fată din Grecia) ș. a. ș. După pausă ofi- 
eerii au arangiată o scenă comică parodiându pe 
studenții espanioli, cari au dată concertă aici mai de- 
unădi. Multă bază au făcută și pieroții cu mascele 
loră comice și cu joculă loră sburdalnică.

(Tâlhăriile Începu și în orașulu nostru.) Aflămă 
că astă nopte, Vinei! spre Sâmbătă, duoi individ!, 
unulă mare spâtosă și celălaltă mai mică au voită se 
între pe ferestră în locuința d-lui profesori! L. Nastasi 
în casa din Grbveri Nr. 2:541. Studentulă lorgulescu, 
care dormea în odaiă, deșteptată fiindă de sgomotuli! 
causată, a sărită în picibre și a somată pe hoți și 
fiindă-că aceștia n’au dată nici uni! respunsă și nici 
nu dădeau semne de a se depărta, tenărulă a împuș
cată c’ună mică revolveră asupra celuia din duoi, care 
se afla pe ferbstră. In urma acbsta hoții fugiră. Dimi- 
nbță se observară pe ferestră pete de sânge, de unde 
se vede că unulă din hoți a fost vulnerată. Casulil 
acesta ne admonieză se finul cu pază, căci vedemă 
că poliția ndstră nu face mai nimică pentru siguranța 
publică, mai alesă în Scheiă.

(Omoruliî din Sibiiu.) Scirea ce amu primit’o, 
că au fost arestați cinci îndividi ca suspecțl, că au 
comisă crâncenulă omora din KUrschnergasse, se ade- 
veresce. Aceștia sunt: A. Kleeberg de 22 anî, cure- 
lanl; R. Martin 23 ani, agentă comercială și trei frați 
Gruninger din Sebeșă, unulă bărbieri!, altulu strugară 
și aii! treilea chelnerii. Iritațiunea locuitoriloră Si- 
biiului s’a mai potolită de cândă au fost arestați 
acești individă

(Circuli! Sidoli.) Producțiunile circului d-Ini Sidoli 
(italianu) întrecu fotă cc s’a. văijută până acum la 
Brașovă în arta ecuestră. și gimnastică. D-sa posede o 
trupă escelentă și numcrbsă de dame și bărbați și unii 
numen! mare de cai din cei mai frumoși și bine dre
sați. Representația de Vineri sera a fost strălucită. 
Intre dame menționămil pe amabilele fiice ale d-lui 
Sidoli Madame Serena și d-șbra Medea Sidoli, între 
bărbați pe dibaciulă d. Panaită (artistă română) 
și pe Mister William Cook admirabilul:! călăreții, 
care sare de josă, fără a se apucă cu mână, 
drepți! în picibre pe spinarea calului, ce fuge în ga
lopă și este de 17 urme înaltă. In fiecare di sunt 
representațiunl cu nouă, programă. Duminecă sunt 
doue representațiunl una la 4 cealaltă la 8 bre sera.

(Meca Cehiloru.) In Boemia se arangeză de câtva 
timpu trenuri de plăcere, pentru ca s6 li se de oca- 
siune orașeloru provinciale și sateloră, ca populațiunilc 
loră cehice să pbtă visitâ Praga, Mcca Cehiloră, și 
teatrală naționali! cehicu din Praga. Din perigrina- 
giulă la Praga tragă Cehii consecințele cele mai mari 

culturale și naționale politice și „Polftik“ din Praga ase
mănă acestă peregrinagiă ală Cehiloră la teatrală na
țională din Praga cu alergarea Greciioru vechi la 
festivitățile și jocurile loră naționale și dă vină 
espresiune bucuriei sale în următoriulă modă : 
„Trenurile aranjate pentru cercetarea teatrului au im
portanță nu numai culturală, ci și națională politică. 
Ele docmnenteză, că Praga cea regescă și de aură a 
rămasă pănă acnmă în inima poporului cehiei!, ceea 
ce a fostă din timpurile vechi metropola națiunii uni
tare boemice. Căci la templulă artistică națională din 
Praga nu alergă numai massele poporului din rega- 
tulă Boemiei, ci și din Moravia și din Silcsia. Din totă 
țînutulă limbei cehice peregrineză massele poporului 
cehicu la Praga, centrală culturii naționale cehice. 
Dintre cele patru-decl de trenuri, cc au venită la 
Praga, șepte vină pe Moravia și Sileșia, prin urmare 
ună percentă destulă de considerabilă, luânduîn con- 
siderațiune poporațiunea și depărtarea. Acestă faptă 
are însemnătate particulară pentru împrejurările ac
tuale. De cândă au călcată ablegații noștri pragulă 
parlamentului din Viena semțimă centralismuh! în 
tbte bsele. In praxă esistă centralismulă în tbtă. 
întinderea sa. Spre Viena să îndrepteză din anuh! 
din urmă tbtă atențiunea poporului pentru că cea mai 
mare parte a anului o petreci! acolo deputății săi, la Viena 
alergă deputațiuuile nbstre, dela Viena trebue să vină 
tbte ce sperămă noi, acolo mergi! tbte spre a se de
cide. Acesta este centralismulă practic t! 
și elă cugetată și ca simplu p r o v i s o r i u ar pote 
fi forte periculoși! adevăratei autonomii, după care 
năsuimă, decă pentru massele poporului cehică Praga 
și-ar perde importanța sa istorică și națională.11

(0 furtună pe Dunăre.) Din Belgradit se scrie 
diarului „Deutsche Zeitung11 : Era aprbpe ca vaporalu 
„Arad11, care se ducea cri la Pariciova, să se înece 
cu totuli! între Belgradă și Borcea. Numai sângelui 
rece ală căpitanului și curagiulul echipagiului, se da- 
torescc înlăturarea acestei catastrbfe. Aprbpe de Bor
cea, care este ună locă totu atâtă de periculoși! pe 
acestă cale ca și Roma de lângă Baziaș, vaporulă fu 
ridicată în susă de ună ventă, ce sufla cu-o putere ne mai 
pomenită și, ca și o cbjă de nucă, elil fii aruncați! în 
tbte părțile de valuri, cari se ridicau la o înălțime de^ 
mai mulțl metri. Pasagerii nu se mai putară ține pe< 
acoperișă și fugiră josă în salouă, spre a nit fi arun
cați în apă. In acestă momentil, furtuna deveni și mai 
violentă, valurile acoperiră din tbte părțile vasulă și 
măturară acoperișulil. Mulțl călători suferiră de-o ade
vărată. bblă de mare, cu tbte neplăcutele ei consecințe, 
și fețele galbene ca cera, urletuli! furtunei, strigătulu 
căpitanului, fuga în tbte părțile a marinariloril, trosnitulil 
vaporului și sgomotuli! mașinei, tbte acestea presentail 
spectacolulă unei adevărate furtuni de mare. După o grea 
luptă de mai bine d’o bră, căpitanuli! reuși a ancoră 
la Borcea și a desbarcâ pe cea mai mare parte din pasa
geri, cari, suferindă forte din causa bblei de mare, 
îșl urmară drumulă la Panciova pe uscată. Numai o 
mică parte din pasagerii lipsiți de mijlbce îșl urmă 
drumulă la Panciova cu vaporalu, unde ajunseră cu 
o întărdicre de-o bră.

Cursulu la bursa de Viena
din 28 Fcbruariu st. n. 1884.

Rentă de aură ungară 6°/. 121.80. Rentă de aură 4”/„ 
90.20. Rentă de hărthiă 5°/0 87.90. Imprumutuli! căi lorii 
ferate ungare 141.50. Amortisarea oatoriei căiloră ferate 
de ostă ung. (1-ma emissiune) 94.80. dto (Il-a emis- 
siune) 116.75. dto (IlI-a emissiune 99.90. Bonuri rurale 
ungare 100.—. Bonuri cu cl. de sortare 100.—. Bonuri 
rurale Banat-Timișă 100.—. Bonuri cu cl. de sortare 
99.75. Bonuri rurale transilvane 9940. Bonuri croato- 
slavone 100.—. Despăgubire p. dijma de vină ung. 97.50 
Imprumutuli! cu premiu ung. 115.50. Dosurile pentru 
regularea Tisei și Segedinului 113.75. Renta de hărtiă. 
austriacă 79.65. Renta de arg. austr. 80.65. Renta de 
aură austr. 101.20. Dosurile din 1860 135.40. Acțiunile 
băncei austro-ungare 843.—. Act. băncei de credită 
ungare 309.50. Act. băncei de credită austriace 305.90 
Argintulu —.— GalbinI împărătesei 5.71. Napoleon- 
d’orl 9.60’/y. Mărci 100 împ. germ. 59.20 Londra 10 S 
sterlinge 121.45.

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 1 5 (27) Februariu 1884.

Renta română (5%) • Cump. 93’/a vend 94
Renta rom. amort. (50/G) 7) 94‘6 75 95
A » couvert. (6u/„) n 98!/2 77 99
linpr. oraș. Buc. (20 1.) 32 57 33
Credit fonc. rurală (7°/„) îi 102’/, 77 1023/4

n (yO/o) 92'1, 77 911/.,
D „ urbană (7°/n) Î7 101 'Jl, «. 102'A
n „ <6° o) 7) 98 77 98 7<
D „ „ (5%) 77 88’/2 77 89

Banca națională a României 1382 77
—

Ac. de asig. Dacia-Rom ' ' Y) 378 7? —
n n „ Națională * * n 257’/2 77 —

Aură • 3.80 77 3.90
Bancnote austriace contra aură „ 2.09 77 2.10



Sz. 66 kh.—1884.

Hirietmeny.
A zernesti kir. jârâsbirbsâg rbszdrdl ezennel kfiz- 

hirre tbtctik, miszerint helybeli ligyvbd Garoiu Miklbs 
âltal kepviselt zernesti gîîr. kel. egyhâz-alap felperes- 
nek ismeretlen tartbzkodâsa es zernesti illctdsbgli 
Jacob Catarina szlll. Sotir bs târsai alperesek elleni 
42 frt 20 kr. o. e. j. irânti bagatell keresetbnek târgya- 
lâsâra hatârnapul lȘ84-ik bvi Mârczius h6 29-ik nap- 
jânak d. e. 8 6râja e birbsâg eldtt kitllzetik.

Felhivatik ennblfogva ismeretlen tartâzkodâsu al- 
peres, hogy llgyenek czelszertt vedelme irânt a reszere 
gondnokul kinevezett helybeli Kiirjegyzftt Badiu Al- 
dimir kelldcn utasitsa, vagy a târgyalâsnâl szemblye- 
sen vagy mas megbizott âltal jelentkezzbk, inert kU- 
llinben mindezek elmulasztâsănak klîvetkezmbnyeit. 
magânak tulajdonitsa.

Zernest 1884 evi Februâr h6 16-ân.
A zernesti kir. jârâsbirbsâg. — Penciu, jârâsbirb.

1
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în paw, londra. bruSla ți roma 
sunt acuma de vântjare — conformu 
desemnului 16.307 cbsornice re- 
montoir de aurii veritabile de 
Geneva pentru dame, cari mai 
înainte au costată 75 fl. acum numai 

____ cu 30 fl., aceleași cbsornice pentru 
b ă r b a ț I, cart mai înainte costau 90 fl., acum numai 
eu 35 fl., și 8720 de cesornice remontoir de aurii 
verit. Washington, cu eâte 9 fl. 75 cr., în loca de 
36 fl., mai încolo 4003 cbsoruice angliiră (ancre) 
verit. de Geneva, cu 17 rubine, numai cu 8 fl., 
în locă de 18 fl., și 2223 de cbsornice de Elveția, 
de totă bune si sigure, durabile și esacte cu câte 4 fl. 
75 cr., în loca de 15 fl.

Cine voesce să cumpere din aceste cbsornice va căpăta 
o garanția reală în scrisă pe 3 ani, că voră merge esactă 
si că nu voră sta niciodată, și afară, de aedsta se 
află împachetata alăturea cu orologiulă — gratis ca 
darii — : 1. părechiă cercei de aură de 14 carate, 
probate de oficiula c. r. din Viena, cu buchete de măr- 
gbmî si emailate; unu lanță aurita de dame cu ciu
cure, cu medalionă în patru colțuri, cu 12 fotografii 
picante de Parisă ; o cruce aurită cu chipula lui Chris- 
tosă ; 1. părechiă de nasturi pentru manșete, gravați, 
eu mașină ; 1. aninară, ce lucesce nbptea; 1 țigaretă 
sculptată de spumă, cu rose seu figuri, cai etc. cu 234 
de articula diferite de lucsa din aură și arginta.

20 de florini dămă îndbreptă, dbcă numitele obi
ecte nu sunt nouă și nu după cum amă arătată, prin 
urmare nici o comandă nu e riscată,

Se espedbză în fiecare di afară de sărbătorile 
creștine : PascI, Rosalii și Crăcinnă.

Adresa: Genfer UJiren-Alianz
1., Adlergasse 1B. WIEN.____________

■* 7--.

gîitW

65 bucăți numai fl. 8.50.

Tacâmuri flu masa Oe arM
BBITANNIA

eu marca brevet, a fabricei.

Auriți, vedeți și ve mirați!
Ună serviciu verit. englezescă. patent, durabilă 
pentru f e 1 i u r l și d e s s e r t ă din arginta de Bri- 
tannia solidă și massivă, care se mai pbte pune intr’o 
categoriă cu argintulu verit. și pentru care garantezi 
în scriau și după 25 de ani că fiindu întrebuințată 
remane albii. Accstă garnitură a costată, mai înainte 
peste 30 fl. si se vinde.acum e’ună prețu fbrte redusă.

i

întrega garnitură constă din următbrele piese :
6 bucăți cuțite de argintă Britannia bună . . fl. 2.25
6 D furculițe „ „ massive . fl. 1.20
6 D linguri „ massive . fl. 1.20
6 n scăunele fine . . fl. 1.—
l lingură de supă massivă . fl. 1.10
6 n linguri de cafea ., massive . fl. 0.70
1 D lingură de lapte „ massivă . fl. 0.60
6 cuțite mici de deșertă si copii, solide . fl. 2.—
6 r> furculițe de deșertă „ massive . fl. 1.—
6 r. linguri de argintă-Britannia solide . fl. 1.—
6 păbare pentru oue fine . . fl. 1.20
6 «. linguri „ „ fine . . fl.--.60
1 17 solniță pentru piperă fină . . fl.--.30
1 pentru sare frumbsă . fl.--.15
1 tavă de 30 cm. lungime fină . . fl.--.60

i

65 bucăți fl, 15.—
T6te 65 bucăți prov2dutfi cu marca fabricei de susă, costă

numai fl. 8.50.
Aceste obiecte se trămita și cu bucata pentru 

prețurile susă arătate, der cehi ce comandă tbte 65 
bucățile, le capetă în locu de a da fl. 15

tote numai pentru 8 fl. 50 cr.
Praftt de curățită pentru argintulu meu Brit. cutia cu 15 cr. 

Admonițiune ! Argintulu de Britania nu mai atunci 
este veritabila dbcă pbrtă marca de mai susii.
Couiandcle se efectuescii numai după trămiterea pre
țului seu cu rembursă (Nacbnabine) si sunt a se adresa la 

BERTHA ZUCKER’S Britaimiasilljer-HânptdeDât 
Wien II., Pfeffcrgasse Nr. I.

Dbcă nu convine garnitura se întorci! paralele, 
dovadă că negoțulu e reală. — Catalogulu prețuri- 
lorti gratis.

I

Polsch 1 fl. Prava pentru stîrpirea cloțanilortl de 
Reiss 1 fl.

Afară de acestea orl-ce articli de economiă și 
de economiă casnică cu prețuia originala.

Uniculu modu mai bunu și mai eftinu pentru comande!
Articulele și obiectele înșirate aci, se pota 

procură dela firmele cele mai renumite, mai ef- 
tînii și mai sigurii, esclusivă numai prin redac- 
țiunea dela „Nemzetkozi Hirdeto" (Budapesta 
VII. Kârolykur 7).

Se asigurbză 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 tbte 
lipsele și-și cruță spesele de transporta separata. 
3. Din prețuia articuleloră și obiectelora însem
nate cu stă se iertă 10%, br obiecte cu preta 
peste 10 fl. se trămita francate. 4. Comandele 
și corcspondințele le efectuimU gratis. Spedi- 
țiunile le efectuesce speditoruln de primula ranga 
Bela Vajda.

Pentru orl-ce speduire garanțiă întreită: â 
firmei, a speditoriului și a lui „N. H."

I. Articule de lecuire.
Rachiu sărată de Brâzay. Cu efecta fdrte 

buna, pentru 42 bble diferite. Nu pbte lipsi din 
nici o casă. Prețuia 80 și 40 er.

Cafea Hungaria de Ant. Szalâdy. Cu efecta 
forte buna pentru cei ce suferă de stomaea sbu 
cutară de mațe ș. a. Efecta estraordinară pentru 
cei ce pătimescu. Neprețuibilă pentru cei sănă
toși. Una chilo 1 fl. 20 er.

’ Emplastruliî universală de Forty. Pentru 
vindecarea momentană a oricărei rane. După ta
rifă. Unsbrea universală pentru rane, de M. wei&s 
Prețuia 30 și 50 cr.

Berea de sănătate de J. Hoff. Butelia 60 cr. 
— Zaharicalele-malata 20 cr. — Estraeta de 
inalata 70 cr. — Berea lui B. Strauss pentru 
peptu, pilule răcoritbre și pastile de peptu. După 
tarifă. — Pilule de sănătate carpatine 21 cr. 
din magazinula lui Friedricli. Bune contra, tusei, 
scrofulci și durerei de peptă.

Articule de lecuire din magazinula Iui Iosifa 
Târbk: Oleu 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 F r a n c i a eu 
efecta neprețuivera și spre întărirea ochii oră sănă
toși, în câtă nu pdte lipsi din nici o familiă ne- 
incungiurată de lipsă pentru ochi debili, suferi
tori și preste totu pentru orl-ce bdlă de ochi, 
pentru că este recomandată de cei mai renumit! 
medici. Afară de J. Tîirdk se mai capelă la con- 
ducdtorula L. Mttllcr, strada Soroksâr 4. Prețulu 
unei sticle 90 cr

Esența de pelinii. Medicină premiată eu me- 
dailia de aură, bună în casă de catară de intes
tine, în lipsa de apetita etc. Mestecată cu vină 
roșiu, dă celu mai bună pelină. Afară de I. Tbrbk 
se mai pbte capdtâ la laeobă MUller (strada 
Rostely — casa propriă) prețuia 
mare (I'/2 litră) 3 fl. 50 cr.

Pânză pentru podagrlstl din
T<5r6k.

„Săpunii de plante-sultană"

50 cr. Butelia

farmacia lui I.

do Nemencsek, 
contra bbleloră de piele, pete de ficatu și de 
sbre, mătrbța și migrenă. Prețuia 35 cr.

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

II. Articule de toaletă.
Pudră „Blaha" din parfumeria lui M. Miiller 

Tota de acolo se capetă tbte soiurile de articule 
de toaletă și parfumerii.

„Juno crbmă", compusă din substanțe nestri- 
căcibse, fără minerale, contra peteloru de ficată 

Juno pasta" face pelea 
reco- 

Viena

și de sbre 1 fl. 50 cr. „ 
alba ca nâua 2 fl.; „Juno pudră" 60 cr. 
mandată fbrte de institutele chemiee din 
și Budapesta. Tbte aceste sunt fbrte căutate.

Văpsb nbuă ungariei pentru pâră, care redă 
colbrea originală, de Tokody, Prețuia 2 fi. 50 cr.

Săpunii aromaticii Sultană, neincungiurabila 
în odaia do toaletă, efectula recunoscuta, 3 bu
căți 1 fl. de Nemeiicsik.

Alifii pentru crescerea
miliara a I

Afară de acestea orl-ce articule de toaletă.

f

jentru crescerea părului. Secreta fa
ini R. Ilausner. Prețuia 1. fl. 40 cr.

III. Articule de economiă și de economia 
casnică.

Fabricatele „Primei fabrice nnga- 
rice de unsbre ndgră pentru pei". 
Unsbre negră pentru pei 1 fl. 20 cr. galbină 
1 fl. 50 cr. Laca dupla venețiană 60 cr. de 
Nemencsek, furnisorula curții archid. Iosifa. Fur- 
nisora la miliția etc.

C 1 e i a rece universala de Singer pen
tru lipirea vaselortt, sticleloru, lemnelora, pipe- 
lora și a peilora. 20 cr.

Laca de Mosânszky. Curățitora de me- 
tala, de Nemencsek 10 cr. Pravtt de inseete de

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.

Marfe de modă p e n t r u d a m e dela 
furnisorii de curte Monasterly și Kuzmik. Vest
minte femeescl de Friedricli, fosta croitoria a lui 
Alter și Kiss.

Ghete (tipici) din fabrica lui Ștefan Lflrinez, 
pentru bărbațî, dame și copii.

Afară de acestea orice marfe, cu prețul ii ori
ginala de tarifă.

Diverse.
Se recomândă productele de spirta, drojdii de 

berc, liqucur, rum și esența de oțetă, din fabrica 
societății Gsehwindt. Fabrica și baia : Jbzsef- 
vâros, 01I6i ut. Magazinula principala: Kâroly 
kbrut 17, în casa baronului Orczy.

Mobile dela prima societate industrială de 
mobile. Scaună de exeelenția pentru 16 scopuri 
de 0. Sehbberl. Srine de bani, de Fr. Wiese, 
furnisoră la eurte. Mobile de f e ra, de II. Stitz. 
îmbrăcăminte de pata, dela furnisorula 
curții T. Httttl.

Stielării din fabrica Iui StOlzIe și fii, din 
fabrica lui B. Kocsik. R e c u i s i t e pentru 
cai de L. Szigeti. Recuisite de gimnas
tică, unelte, petri de rnbră, reeuiBite de cuină, 
de Geitner și Rausch.

Biliarde și mese de jocă de .1. Gybngybssy. 
„Ariston" instrumentă muBicală ce cântă de 
sine, 25 fl., din magazinula principală. „O r e h e s- 
trion" orchestra admirabilă, cântă de sine, dela 
1000 fl. în susa, din fabr. princip. Clavire 
din fabric’a lui Lbdeczy.

Pus c I de vânata, pistble ete. la furnisorula 
de curte Kirner. Recuisite de v e n a t. ă și 
pentru călătoriă, dela T. Kertbsz.

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

Cele mai eminente vinuri s p u m e- 
gătbre din Francia dela L. MUller, represen- 
tantele firmei Jaques Louis Frbres în Budapesta 
Grund vin de la couronne 3 fl. 80 cr. Carte 
blanche l-bre chois 3 fl. 50 cr.

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

Portrete f r u m o s ă succese din labo- 
ratoriula Iui J. Neumann. Zugrăvite cu cărbune 
3 fl., cu cretă 6 fl., eu oleu (mărimea întrbgă) 
dela 8 fl. în subU. Iebnele se predau nevătămate. 
Stîndarte cu portrete pentru alegeri, din labora- 
toriula lui J. Neumann.

• Lucruri de gravură, siglle, stmhpilii, 
maree de sigila, monograme, eu prețuia cela mai 
eftina.

Din farmacia lui Faczâuyi se capătă ur
mătbrele articule de lecuire: I. Muștarula 
dulce de Fâczânyi Cu efecta Btraordinara și 
eminenta sigura contra catarului, guturala de mațe 
și de stomaea etc. în casa de lipsă de apetita, 
recunoscuta de mai mulțl cu reeomandațiunl nu- 
merbse, veritabile și sincere. Prețuia : 1 fl. sbn 
50 cr. — 2. S ă p u n (i F h e n i 1, cela mal buna 
săpuna de lecuire 1 fl. — 3. Rachiu sărată 
în eomposițiunea eea mai veritabilă, uniculu eu 
efecta sigura, 80 și 40 er. — 4. Hârtiă c o n- 
tra rheuinei, vindecă momentan orl-ce durere 
de dinți, capa și rheumă. *

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

Primulti tocii centralii de mptdit'tre a tuturora 
produetelora, articlelora și fabricatelortt de esporta 
din Ungaria (vin de Tocai, menes, din țiuutuhl 
Balaton, prin L. Vomossy, bere de Kbbănya, dela 
Dittrieh și Gottschlig, pipe de Semnitz dela F. 
Heller fertt ungurescul, oțel etc. dela P. C. Vad- 
hus, lampe, hârtiă, săpunU, paprică (ardeiu) de 
Seghedină etc.) procurându-le tdte dela isvbrele 
cele mai directe, cu prețuri ficsate si cu prețuia 
stabilita în tarifa respectivelora firme’. E de ajunsa 
a adresă o cartă de corespundință la redacțiunea :

„Nemzetkdzi Hirdetd.“
(Budapesta VII. Kâroly k«rut 7.) 

Efectuire promptă, onorabilă și grabnică.

Editorii: Iacobfi Mureșiauu. Redactorii responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu,
Tipografia: lotinn G3tt și tiift Henricu,


