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Brașovu 26 Februariu st. v.
Omenii desbinării, aceste slugi ale d-lui 

Tisza, caii se presentă publicului românii în 
haina „moderațiunei11, potu se fie, cum vădurămă, 
nu numai obrasnici, ci și reutăcioșl, ba sciin- 
du-se la spate asigurați de cele „doue milione 
de baionete11, de cari pote adl dispune, după a 
lorii convingere, guvernulă ungurescu în puterea 
alianței, ce a încheiat’o cu marele Bismarck, 
ei sunt chiar agresivi și tiranici în manierele, 
cu cari voiesciî se ne impună sfaturile, ce le-au 
culeșii din contactulu apropiată cu „factorii po
liticei dominante11 — amenițându-ne cu mânia 
și cu resbunarea stapâniloru lorii.

O nouă și fdrte eclatantă dovâdă despre 
onestitatea și lealitatea loru au dată „bărbații 
fruntași11 din consorțiul^ frățietății sabscriindu-se 
în apelul ti, prin care convâcă „conferența loru 
pregătit6re“ la Pesta: „Deputății dietali ro
mâni11. Ne așteptamă la multe, cu tote astea 
însă ne-a uimită cutezarea, cu care acei don- 
chișoțl și-au arogată titlulu de a vorbi în nu
mele tuturoră deputațiloră dietali români, pentru 
că sciamă, că în dietă se află și de acei depu- 
tațl „dietali români11 din Ungaria, cari nu nu
mai, că nu consemtă, der condamnă „direcți
unea moderată11 a consorțiului desbinărei și de- 
josirei naționale.

Presupunerile ndstre au fost forte temeinice, 
pentru că nu trecură 48 de 6re șî cată, că 
priimirămă dela domnii deputați Traiană Doda 
si Alesandru Romană declarațiile de mai la 
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vale, prin cari arată, că n’au sciută și nici nu 
voră se scie nimicii de conferența convocată la 
Pesta în numele tuturoră deputațiloră dietali 
români.

Prin urmare nu „deputății dietali români11 
ținu conferența în 14 Marte, ci gerantele cu 
redactorulă și cu toți colabarotorii foiei guver
namentale din Pesta, ce se numesce „Viitorul11, 
la cari se va alătură p6te și persoualulu foiei 
Nr. 2 guvernamentale — pardonu !... Nr. 1 — 
din Sibiiu. Aceștia sunt „moderații, cari răzi- 
mându-se pe cele „doue miliâne de baionete11 
și-au pusă în gândă se-i învețe minte pe „smin- 
tiții11 de Români, cari la 1881 și-au croită 
unanimă ună plană de acțiune comună și soli
dară națională.

Este o adevărată bazaconiă t£tă doncliișo- 
tiada d-lui Dr. Gali și consoți și mărturisimă, 
că sforțările, ce le făcu acești amăgitori amăgiți 
spre a suci mințile și a turbură spiritele între 
Români, nu ne-ar storce decâtă ună zîmbetu 
de compătimire, decă falsa ambițiune, care i-a 
sedusă se alunece de pe cărarea dreptă națio
nală, nu le-ar fi tâmpită și selbătăcită sâmțulu 
celă bună româneștii pănă. într’atâtă, ca se nu 
le fie rușine de a minți în fata natiunei si de I ț . 1 1 ț
a âmblâ se-o aderaenescă cu înșelăciuni.»

Este puțină disă decă adaugemă, că o ase
menea purtare trebue se provoce diss rețulă și 
indignarea flăcărui Română, care ține la dem
nitatea sa națională. A luptă în modă onestă 
pentru o idea este escusabilă chiar și atunci 
cândă ea ar fi greșită, der a- luptă cu arme 
neiertate, cu minciuni, mistificări și amenințări 
de totu feliulă, pitulindu-te după spatele duș- 
maniloru neamului teu, este o infamiă.

Ună amică ală foiei nostre din Satmară ne 
scrie cu mâhnire, că a înțelesă, că se află 
p’acolo unii omeni, cari, deși au subscrisă pro
grama națională dela 1881, pentru câștigarea 
unui osă de roșă sunt aplecați a peregrină la 
loculă desbinărei în Pesta.

Osă de roșă ! decorații, titluri, demnități în 

spe! eată ce ar trebui se se scrie deasupra 
usei salei, unde se voră adună la 14 Marte cei 1 7
ce se închină fetișului ungurescu.

Sfătuiescă-se câtă voră voi „bărbații fruntași11 
din Pesta, nu ne importă. Totă lumea scie 
înainte, că ceea ce voră botări D-loră este voia 
ministrului — și basta.

Fiă liniștită amiculu din Sătmară, câțiva 
vânători de decorații și de posturi nu voră 
pute aduce nici cea mai mică conturbate în 
mersulu afaceriloră nostre naționale, numai facă-și 
fiecare datoria de Română cum se cuvine!

Domnule Redactoră!
Binevoiți în interesulă adevărului a publică în 

diuarulă D-v6stre dechiaratiunea ce urmeză:
1 *

In număr ulu 24 din 1884 ală „Viitorului11 
să află subscris! „deputății dietali r o- 
m â n l11 la o convocare a înteligințiloră români 
moderați cu dreptă de alegere din tote ținutu
rile locuite de Români, pentru participare la o 
conferință pregătitâre, ce se va ține în Buda
pesta la 14 Marte.

De 6re-ce și eu subscrisulă sunt deputată 
dietalu română, prin acesta dcchiară publice, 
cumcă despre numita convocare nu am altă 
cunosciință decâtă aceea, ce am câștigat’o din 
cetirea convocărei.

Caranșebeșu în 6 Marte 1884.
Cu stimă deosebită : 

Traian Doda, 
deputata dietalu românu.

Declarațiune. Vedendu „Convocare a11 
conferinței anunciate pentru diua de 14 Marte 
c. — a se ține în Budapesta — publicată în 
Nr. 23 ală „Viitorului11 și care portă semnătură 
colectivă „Deputății dietali români11, 
subseninatulă mă semță îndemnată a declară, că 
necum să fi subscrisă eu actulă de convocare, 
der nici cunoștință nu avui despre acâstă con
ferință mai înainte de a fi cetită anunciulă ân- 
tăifi în diarulă ung. „E g y e t e r t e s11 apoi 
altă di în „V i i t o r u 1 ă“.

Dată în Budapesta. 5 Marte 1884.
Alesandru Romană,

Dep. colegiului elector, de Ceica.

Cronica evenemintelorft politice.
In ședința de Mercuri a camerei române 

s’au alocată în budgetă 40,000 franci pentru 
înființarea uneia din cele 4 secțiuni ale viitorului 
p o 1 i t e c b n i c ă din Iași. După aceea d. 
ministru ală Instrucțiunii rogă camera a prevede 
ună fondă pentru facultatea de teologia; 
lipsa o simțimă toți și im e stată ortodocsă, 
protestantă, catolică, care să n’aibă facultatea 
lui de teologiă. Elevii dela seminarie n’au 
unde sc-și completeze studicle și personală pentru 
înaltele însărcinări clericale și profesori pentru 
seminarie n’avem, așa în câtă suntemă nevoiți 
a întreține bursiari la facultatea de teologiă 
din Cernăuți. Cândă tbte statele îsi au făcui- 
tatea lord teologică peste putință este a nu 
înființâ noi, căci clerulă nu va pute fi la năl- 
țimea lui, de câtă cândă va fi învățată. Personală 
avemă. D. V i z a n t i combate înființarea fa
cultății de teologiă, pe motivulu că mai ântăiă 
trebue se organisămă seriosă seminariele, rădi- 
cându-le la 8 clase, căci nivelulă Instrucțiunii 
preotului trebue să fie mai redicatft. Câtă 
pentru trămiterea de bursiari, a-i trămite în 
Bucovina nu e a-i trămite în străinătate, căci 
Bucovina e o țeră română. D. G. Pa n u 
combate propunerea. Românulă a fostă religiosă, 

fără se avemă facultate de teologiă ; a fostă și 
tolerantă, pentru că a avută o religiune senti
mentală, religiunea inimei. Se teme, că vomă 
perde acesta mare calitate națională, cândă 
vomă contribui a respândi o așa disă știință, 
care e fanatică, pretinde a impune fără demon- 
stratiuni ceea ce este nedemonstrabilă. D. 
p r i m ă - m i n i s t r u respundc d-lui Panu, că 
biserica a fostă focară de lumină în țâra nostră. 
Să dice : se trămitemu tineri în străinătate pentru 
teologiă. Der în străinătate s’adoptă alte obi
ceiuri și acei tineri capătă o educațiune străină. 
Preoții mai multă de câte ori-cine, trebue se 
aibă o educațiune națională. Pentru acâstă
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râgă Camera a votâ suma de 15,000 lei și 
guvernulă va aduce o lege pentru organisarea 
facultății de teologiă. Discusiunea se închide 
și creditulu cerută pentru facultatea teologică 
s’adoptă.

A duda aniversare a p r o c 1 a m ă r e i re
gatului Serbiei a fostă serbată în 5 Marte 
1. c. după următdrea programă : După serviciul u 
divină celebrată la Catedrală a fostă o mare re- 
cepțiune la paiață. Clerulă, corpulă diplomatică 
și toți demnitarii curții și ai statului au presen- 
tată felicitările loră Regelui și Reginei. Ună 
marc nuntiră de decorații a fostă distribuită cu 
acestă ocasiune.

Camera p r u s i a n ă a respinsă, prin 209 
voturi contra 150, propunerea Dl ui Windthorst, 
ca se se modifice lege a din Mai u privi- 
târe la facultatea pentru guvernă de a putâ 
suspendă după voința sa lefurile preoțiloră și 
episcopiloră catolici. Ministrulă culteloru a com
bătută propunerea dicândă, că discuțiunea asu
pra unui asemenea subiectu nu pote decâtă se 
întărite pasiuuele.

Diarulu clericală „Germania11 publică o 
scrisorc din Petcrsburg, în care se dice între 
altele : „Schimbarea politicei este rid re 
ruse însemneză înfrângerea rcacționariloră 
i-uși, a d-niloră Tolstoi, PobedonoszewșiKatkowși 
a partitei franco-ruse dela Curte, representată 
prin d-nii Ignatieff și Miljutin, cu cari simpa- 
tisâză marii duci Constantină si Nicolae, si în- 
vingerea partidei ruso-germane dela Curte, ai 
cărei capi sunt d-nii Giers, Orlov, Șuvalov, 
avendă de protectori pe marii duci Mihailu și 
Vladimiră.

Acum și guvernulă anglesă voiesce se cdră 
dela parlamentă puteri estraordinare spre a 
combate pe dinamitiști. S’au luată mă
suri forte severe în contra emisariloră veniți 
din străinătate în Anglia cu scopu de a organisâ 
atentatele cu dinamită.

Plângerile diareloră din Londra asupra Indi
ferentismului g u v e r n u l u i america n ă 
în contra agitațiunii oră partidei irice cu d i n a- 
m i t ă le respingă foile dela Ncivyork cu tdtă 
resoluțiunea. Tote (tiarele sunt de aceea pă
rere, că reulă se află afară de sfera legislati- 
unei americane. „Herald11 din Newyork aduce 
aminte de aceea, că și Anglia a refusată de a 
estrădâ pe Orsini, și „Times11 din Newyork 
întrebă nu fără cuventă, cum Anglcsii potă aș
tepta, ca guvernulă americană sc descopere și 
s6 aresteze omeni, cari probăbilă, că au pregătită 
esplosiunile, în statele unite, pe cândă Anglia nu este 
în stare, a descoperi pe acei făcători de rele, cari 
esecutară crimele chiar în Londra. Tribuna 
condamnă comploturile ca crime în contra civi- 
lisațiunii crede însă, că este pote reservată 
pentru timpurile viitore, de a luâ măsuri pro
filactice din amândouă părțile, spre a face de
osebire între crimele politice și între crimele 
cu dinamită.

Se anunță din Parisă, că atâtu d. .Jules 



Ferry câtă și mai toți ceilalți miniștri au accep
tată invitațiunea ele a asistă la (lesvelirea s t a- 
t u e i lui G amb e 11a, care se va face la 
14 Aprile.

Porta otomană căpăta scirea clin Armenia, 
că Rusia adună trupe la fruntarie și trans
portă din Carsă munițiune și alte obiecte ne
cesare pentru armată la Suricanriș, unde se 
făcu cu mare străduință prepărațiuni de resboiu.

După o telegramă a Gazetei „Pali Mall“. 
Porta pregătesce o notă cătră puterile cele 
mari, prin care arată cabiuetelorii, ca Anglia 
are de gându se întemeieze In Sudanu o putere 
rivalisătore moliamedaiiă. Acesta s’au întâm
plată după cum elice Porta, pentru că genera- 
lulu Gordon a dăruită lui Mahdi teritorii, cari 
erau ale Sultanului. Bietulă Sultană toți din 
tote părțile îlă înhață de fesă !

Brasovu 24 Februariu v. 1884. J
Multă stimate d-le Redactorii!

Intr’unulu din minierii trecuțl, luândă no
tiță despre înființarea Sehulverein-ului ungurescu 
din Budapesta, „Gazeta“ accentua, că acesta 
reuniune nu este alt-ceva, decâtă o nouă fa
langă îndreptată împotriva naționalitățiloră ne
maghiare din Ungaria, și prin urmare și împo
triva natiunei nbstre.

Față de cele susținute în prețuitulă D-vostre 
cliară, foia cea nouă maghiarofilă din Budapesta 
„Viitorulă afla cu cale a observa, că „Gazeta44 
confundă oposițiunea cu partida guvernamentală 
și cu guvernulă, si totodată declară, că Ma
ghiarii din partida așa numită „liberală41 se 
deosebescă ca ceriulu de pămentă de ceialalți 
strănepoți ai lui Arpad, de 6re-ce ei nu au ni
mica împotriva limbei, pe care o vorbimu, ci 
din contra voiescă numai binele și fericirea 
nbstră.

Der se vorbescă însuși „Viitorulă44 :
„Toții din același numără — dice organulă cam- 

pioniloră ideei de împăcare — se frecă „Gazeta" 
ârășl de „Viitorulă", pentru că s’a formată în Pesta o 
reuniune școlară maghiară, nota bene reuniunea acesta 
este formată, numai pentru capitală. „Pești Naplb44 
însă, ca organulă oposiției moderate, recomandă să 
se facă atarl reuniuni și în provincia spre a inaghia- 
risâ pe Români; de aci se aprinde apoi „GazetaTran
silvaniei44, și confundândă oposițiunea cu guvernulă, 
strigă, că erășl s’a pusă în mișcare maghiarisarea 
forțată contra nostră, și ne aruncă nouă, că noi nu 
vremii să vedemă acestă lăcru întâmplată în apropi
erea nostră, și că nu ne amă fi dcchiarată decisă contra 
tendinței de maghiarisare.44

Și mai departe :
„Cumcă mai cu sâmă oposiția moderată, câtă și 

cea estremă ar voi să ne maghiariseze cu sila, aceea 
a decliiarat’o nu numai foile loră de repețîte-orl, der 
și deputății loră în dietă. Anume, cândă s’a pertrac- 
tată regularea învățământului în gimuasie: tote frac
țiunile oposiționall au dcchiarată, că nu se pOte suferi 
altă limbă de învățămentil, decâtă cea maghiară, 
chiar și în gimnasiele nostre, pănă cândă partida 
liberală (guvernamentală) prin capulă ei, prin minis- 
trulă-președinte a dechiarată, că asta ar fi atâta câtă 
a înnăduși desvoltarea limbei naționalitățiloră și la 
acesta nu se pbte învoi, debrece statulă ungurescă nu 
voesce suprimarea naționalitățiloră și nu pretinde dela 
ele mai multă: decâtă că tineretulil din care ese in- 
teligința mai înaltă în clasele superibre gimnasiall să 
învețe și limba statului, ce este chiar și în interesulă 
tineriloră, ca să pbtă studiâ la universitate și să afle 
mai ușoră aplicare. De aci urmeză de sine, că dbcă 
voimă a înconjura lupta crâncenă cu carea ne ame
nință deja acum oposiția maghiară, să ne ferimă de 
a lucră pe mbra oposiției, cum face „Gazeta Tran
silvaniei44 și facă toți aceia, cari nu vrbu să se îm
pace nici decâtă cu împregiurările. Să căutămă a ne 
împăca cu partida liberală, care dintre partidele țărei 
este cea mai moderată fată de noi, si care decă ar 
succede împăcarea, n’ar mai fi împedecată a desvoltâ 
și mai departe în sensă liberală instituțiunile țărei, 
care direcțiune ne servesce totodată și nbue de ga
ranția mai multă pentru apărarea nu numai a indivi
dualității, ci și a naționalității nbstre.44

Ca sâ documentezu, că cei dela „Viitorulă44 
sunt în rătăcire (de nu cum-va ei înși-șl sunt 
convinși că rctăcescă, și numai voicscu se tragă 
și pe alții după sine) și că cei din partida dela 
putere sunt totă așa de înverșunați împotriva 
limbei și naționalității nostre, ca și cei din opo- 

sițiune, socotescu, că va fi de ajunsă, decă voiu 
reproduce în traducere partea primă din artico- 
lulu, cu care „Foia învâțătoriloru dela școlele 
poporale44 (Neptanitok lapja) salută în numerulu 
seu din 16 Febr. n. noua reuniune, care are 
de scopfl numai și numai maghiarisarea. Acestă 
fbiă este odată de însuși m i n i s te
ri u 1 u de culte și instrucțiune pu
blică (Kiadja a vallâs- es kbzoktatâstigyi 
magy. kir. ministerium), prin urmare nu are a 
face nici în clină nici în mânecă cu oposițiunea, 
ci de bună sema represintă ideile personeloră, 
ce se află la cârma țârei.

Etă ce scrie oficialulu „N e p t a n i t 6 k 
1 a p j a44 sub titululă „Reuniunea școlară ma
ghiară :

„Ungaria este a Maghiariloră. Dâră cine sunt 
Maghiarii ?... Numai aceia, cari îșl potă deduce ori
ginea loră tocmai dela Arpad, seu și aceia, cari, năs- 
cuțl pe pămentulă acestei țări, s’au identificată prin 
semțămentă și prin stăruința de a ridica patria la mă
rire cu seminția, care a ocupată țâra acesta ?... Răs
punsă : Maghiari sunt toți aceia, cărora le zace la 
inimă prosperarea poporațiunei și mărirea țărei per. 
curse de cele patru rîurl mari și în care se ridică 
cei trei munți înalțl.

Cunoscută este însă, că numai puterile întrunite 
sunt în stare a produce lucruri mari, eră prima con- 
dițiune pentru întrunire este, ca să ne înțelegemă 
unii pe alții.

Noi Maghiarii amă vorbită pănă acuma în mai 
multe limbi; timpuhl celă mai nou ne-a găsită ca 
stată poliglotă. Acestă stare medievală, în care cele 
mai nobile puteri se consumă în lupta pentru limbă, 
trebue să se sisteze. Lucrulă acesta însă se pbte în- 
templâ numai astfelă, decă pentru c s p r i- 
marea s c m ț ă m i n f e 1 o r ă nbstre m a- 
g h i a r e, vomă întrebuința cuvinte 
m a g h i a r e.

Acesta este ținta, reuniunei școlare maghiare, 
care s’a înființată în Budapesta, în 12 Febr. a. c. 
Reuniunea, despre care e vorba, va stărui din răspu
teri, că școla sâ fie maghiară, nu numai în ceea-ce 
privesce limba, ci și în ceea-ce se atinge de mijlocele 
de învățămentil; va stărui, ca prin școla maghiară și 
prin sprijinirea ei societatea se devină pretutin- 
denea maghiară In privința acesta Budapesta a fă
cută multă, forte multă, și acum tocmai prin ajuto
rarea șcblei voiesce să servescă de ese m piu t u- 
t u r o r ti o r a ș e 1 o r ă și c o m i t a t c 1 o r ă 
c u 1 i m b I d e o s e b i t e (a vegyes ajku vârosak- 
nak es megyeknek). Urmeze și acestea esemplulu ce- 
tățeniloril din capitală. Numai voință tare, și limbii lui 
Arpad va răsuna din Carpațl pănă la marea adriatică !44

Nu este adevărată, că partida dela putere 
este mai puțină șovinistă decâtă celelalte par
tide maghiare. Și cei din partida acesta, ca 
toți ceialalți, de-ar ave putere, ne ar șterge 
de pe suprafața pământului.

Cei-ce se încredă în prietenia lorii, amară 
se înșelă ! N e in o.

Clusiu Ia 3 Marte 1884.
I

Concertulă împreunată cu bală arangiatu 
la 1 Marte a. c. de tinerimea universitară ro
mână în favbrea fondului societății de lectură 
„Julia44, a reușită preste tâtă așteptarea bine. 
Redutulă arbană și în anulă acesta.a cuprinsă 
lină publică română destulă de numeroșii și 
alesă totodată.

Concertele juniloră noștri universitari au o 
importanță deosebită. Lipsa de socialitate, ună 
defectă necontestabilă ală inteligenței nemului 
nostru redică adl valorea ori și cărei întruniri 
și conveniri, er petrecerile tineriloră clușiani, 
cari s’au bucurată până acuma de lină ore-care 
renume si înaintea străiniloru, aceste contribue 
multă la apropiarea familiiloril române de olaltă, 
mijlocescă cunoștințele reciproce, și desvoltă în 
estmodă la noi spiritulă socială pe di ce mer
ge. Și acesta ar fi ună progresă considerabilă, 
pcntru-că separatismulă, care multă-puțină pro
vine din egoismă, a cuprinsă în timpii din urmă 
la noi ună fărâmă de totă înspăimântătorii, și 
delăturarea acestui ren s’ar pot.e efectul numai 
și numai prin conveniri de acestea câtu de dese.

Programa concertului, care a fost deja pub
licată în acestă prețuită diară s’a esecutată cu 
prccisiune și tote piesele au secerată aplausclc 
și lauda ascultătoriloră. In deosebi au escelată 
domnișbrele Aurelia Roșescu și Ana Popă, 

cari au contribuită mai multă la reusirea con- 
certului. Junele nostru poetă P. Dulfă pbte fi 
mândru, că frumosele idei din pocsia sa întitu
lată „Cătră poporulă română44 au fost tălmăcite 
de-o declamătbre cu reputația, cu d-șora Aurelia 
Roșescu. Simțulu și gestulu, cu care a predată 
poesia, face onore declamantei, a și fost după 
fiecare strofă întreruptă prin aplause și strigăte 
sgomotose de „bravo44, „să trăescă44 au salutată 
versurile din urmă:

„Astădl mintea luminată este arma cea mai tare, 
cu acesta Te ’narmeză, și vei fi puternică, mare!“ 

Gentila domnișoră, care purta ună costumă na
țională elegantă și cu multă gustă lucrată de 
densa, a fost, chiămată a duba oră de publică.

D-șora Ana Popă a cântată pe piano „Scliu- 
bert-Liszt Soirees de Vicnne valsc Caprice 
Nr. 6.44 cu technică și semță, și a documen
tată de astădată, că e o pianistă perfectă, a 
fostă desă distinsă prin aplause frenetice. D-lă 
Popa cânta bine pe violină, bucata a fostă înse 
ren alesă. „La Romanesca44 de Ernst, câ să 
aibă efectulă dorită trebue se fie predată de 
ună artistă, ce domnulă Popa numai promite cu 
timpulă a fi, decă nu va neglija violina. N’ar 
strica, că cu altă ocasiune, se-șl iea mai multă 
curagiu, căndă pășesce înaintea publicului. — 
Corulă vocală instruită de d-nulă Dr. Gregoriu 
Silași, și condusă de niăestrulă de capelă S. 
Farkas, a corespunsă pe deplină așteptărei pu
blicului, în deosebi „Tătarulu44 a deșteptată în 
niesură mare îndestulirea ascultătoriloră.

Pe la 9 */2 bre s’a începută dansulă cu jo- 
culă tradiționalii „Ardelena.44 „Romanele44 și 
„Quadrillele44 s’au jucată de cătră 50—60 pa- 
rechl. In decursulă pausei celei mari 16 tineri 
sub conducerea d-lui N. Vărăreană au presen- 
tată publicului jocurile istorice, „Calușerii44 și 
„Bătuta44 în vestminte românesc!, jocându-le cu 
vioiciune și ușiurătatea, propria numai junelui 
română. După pausă s’a începută dansulă cu 
„Hora44, care înse nu s’a jucată destulă de 
esactă din causă, că acestă jocă frumosă popu
lară a fostă până acum eschisă cu totulă din 
programele petreceriloră românesc!, deși ar fi 
de dorită, ca de aci înainte se-ș! ocupe loculă 
ce-i compete în șirulă altoră jocuri româncscl. 
Petrecerea de totă animată și esclusivă roriiâ- 
nescă s’a finită numai în dina albă. Amă avută 
ocasiune a vede multe toalete elegante, între 
car! și cinci costume naționale.

Raportorii diareloră locale încă se esprimă 
favorabilă asupra acestui concertă, cu escep- 
țiunca jidanului „Kol. Kbzlbny44, căruia nu-1 a 
convenită, că „csârdâșul44 nu s’a repețită ’de-o 
sută de ori. Pentru cine ? Pentru 1 Ungurii, 
2 Armeni și 3 Jidani, cari au fostă asa de gra- 
țioși a onorâ. tinerimea cu presența loră ?

Voră fi și de aceia, cari voră afla defecte 
în arangiarea concertului etc. N’are nimeni însâ 
de a învinovăți comitetulă arangiatoră pentru 
nimica; fie-'care membru ală aceluia și-a împli
nită datorința cu consciențiositate, și decă to
tuși au obvenită erori mai mici, pe acele se 
voră năsiii cu altă ocasiune a le repara. Preste 
totă comitetului mai cu sâmă președintelui N. 
Vărărcanu i se cuvine laudă și recunoștința 
publicului, care s’a amusată atâtă de cscelentu, 
cu atâtă mai vârtosă, că fondulă soc. „lulia44 
se va înmulți și în estă ană cu-o sumă nu de 
desconsiderată.

111 s t ll s.

Satulungiî 22 Februariu 1884.
(Serată musicală cu dansu in Săcele.) Domnule 

Redactoră! Sein, că erai față la acestă serată, sciu și 
aceea, că și D-Ta ca și mine ai fostă veselă de acăstă 
frumdsă și vină petrecere și ca și mine ai dori să lie 
descrisă și altora, cari n’aă avută norocirea a fi cu 
noi; de aceea nu mă îndoiescă, că Te vel grăbi a dâ 
locă acestora șire în colonele foii, ce redigezl, după 
ce autenticitatea loră va fi apreațiată și de D-Ta.

Sâmbătă săra în 18 Februariu st. v. a. c. s’a 
arangiată de cătră „Reuniunea femeiloră române din 
Brașovă și Săccle pentru ajutorarea văduveloră44 o se
rată musicală împreunată cu dansă în folosulă vădu
veloră sărace, în sala hotelului internațională din cer- 
natulă Săceleloră. Iuceputulă s’a făcută după 8 ore 
sera Programa, a fostă alesă,

Punctulă 1. din programă : „Unde ești?44 
a fostă o cântare solo de dlă învățătorii Neculae 
Bârsană. D-sa posede o voce simpatică, pentru care 



d-lă Bârsanii a fosta viu aplaudată. Punctulă 2. „C o- 
p i 1 a r o ni â n ă“ poesiă declamată c’ună tonă p6- 
trundătoră si bine simtită de D-sdră L u c r e t i a P o-
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p cs cu și punctulă 3. „A m oră și p I ă c. c r e“ 
cântare solo de D-șora Eugenia P o p e s c u acom
paniată de Piano, au secerată multă aplausă. Ambele 
D-șore surori, deși parcmi-se pentru prima dată au 
concertată, totuși aă dată probe de talentă, care pro
mite încă multă.

Punctulă 4. a) „Doină44 și b) „Capriciu44 
compuse si esecutate pe piano de Dlă Iacobă Mu
re ș i a n u, absolventă ală conservatorului din Lipsea, 
care a binevoită a dâ concursulă său la acesta serată, 
au produsă în ascultători convicțiunea cea mai pipăită 
despre talentulil musicală ală d-sale, pentru care 
a fostă de repețite ori c’ună entusiasmă generală 
aplaudată.

Punctulă 5. a) „S t e 1 u ț a44 și b) „S u n t p ă- 
răgită44 cântate solo cu acompaniare de piano și cu 
o voce simpatică și pătrundgtdre de D d m n a P. 
Nemeșă a secerată cele mai entusiastice și repețite 
aplause.

Punctă 6. „Sentinela r o m â n ă“ o poesiă 
dintre cele mai însemnate ale laureatului nostru bardă 
națională V. Alexandri, a fostă declamată de D-sora 
E 1 e o n o r a, fiica bardului română A. M u r. e ș a n ă. 
In decursulă declaniațiunei rostite cu multă sentimentă 
clocotea în pepturile ascultătorii oră entusiasmulă și 
adese-orl a trebuită ici colea să isbucnescă, der de 
târnă, ca sb nu fie întreruptă abila declamătdre cu 
mare forță abia s’a putută reține; la sferșitu entusias
mulă a eruptă cu putere și păreții salei resunau de 
vine și frenetice aplause.

Punctulă 7. a) și b) și punctulă 8 din lină Inci
dență neprevCdută au fostă înlocuite parte prin câte
va arii frumdse esecutate din fiueriță cu multă deste- 
ritate de D-lă Dr. A. Pataky, medică comunală și 
parte cu pianulă de D-lă Iacobă M u r e ș a n ă jun.

Aprdpe de 11 ore programa seratei era fiinită, 
după care a urmată dansulă, care a durată cu cea 
mai mare vioiciune pănă la diuliță albă..........

Pardonă, onorate cetitorii! Răpită fiindu de cu- 
prinsulă programei, uitasem să spună, că la sărată 
n’am ascultată numai eu și cu D-lă Redactorii și n’am 
dansată numai amendoi și cu debutantele. Afară de 
noi dică, mai era încă câte cine-va pe acolo, ba încă 
asa, că abia avem locă să sedă, măcar că nu sunt 
așa mare, și sala era destulă de spațidsă. Era și o 
frumdsă cunună de Brașoveni si încă familii dintre
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cele mai distinse împreună c’ună numără fdrte însem
nată de SăcelenI din familiele cele mai alese între 
cari si multl străini.

I ;

Meritulă și buna reușită a acestei frumdse petre
ceri, care după cum am audită a dată și ună frumosă 
venită materială, de bună seină are a să atribui comi
tetului arangiatoru, în care la primulă locă am ondre 
a numi pe o ddmnă înatronă română din Brașovu, 
stimabila D-nă SusanaA. M u r e ș a n ă și că preșe
dintă a amintitei reuniuni și pe D-na A m a 1 i a I. 
Lăpădată, și ca membră în comitetulă acelei re
uniuni.

Asemenea petreceri și cu astfelil de reușite aș 
dori să le vădă repețindu-se câtă mai deșă fie pe 
aici și fie pe ori și unde, printre frații noștri.

Ei, uitasem să spună și aceea, că o priveliște 
dintre cele mai frumbse și mai plăcute înfățișau 
Ddmnele și Domni,șbrele îmbrăcate în costume națio
nale române. Limbă, portă, datini, cânturi, jocuri 
românesc!, e totă ce iubescă mai multă pe lume. Să 
nu dicețl, mă rogu, că espresiunca asta e ceva cam 
fanatică, pentru că atunci Vă repetă: Românului 
î I s t ă bine numai ca R o m â n ă si s’a h o-

■)

tărîtii! I. Dariu.

Diverse.
(Generalulu Teii f.) Născută pe la anulă 1806, 

generalulă Teii a fostă, unulu din școlarii nemuritorului 
Lazărfi. In timpnlă resbelului ruso-turcă dela 1828, 
Teii și cu Magheru au lnptată împreună cu Rășii sub 
comandat lui Solomonu în fruntea unui corpă de pan
duri. La 1830, cu ocasiunea organisării armatei na
ționale, Teii s’a înrolată ca oficeră în regimentului de 
liniă nr. III; și prin propriile sale merite a înaintată la 
gradulă de maiorii. In prediua mișcărei naționale dela 
1848 raaiorulă Teii se află în Giurgiu cu compania sa. 
Bănuită de prințulă Bibescu ca părtașă ală mișcărei, ce 
se prepară, fu chemată la Bucurescl, unde Thcologulă 
era arestată pentru aceleași bănuell, și scapă cu aju
torul ă maiorului Banovă, protectorulă său. Inițiată de 
Eliadă în sccrctulă revoluțiunei dela 48. Teii, numită 
cu dreptă cuvântă b r a ț u 1 ă acelei revoluțiunl, a 
fost de idea, cum mărturisesce Eliadă, ca mișcarea să 

începă îndată și nu din capitală, ci din mai multe 
districte d’odată: ideă, care a predominată în consi
liul ă capii oră mișcărei, și s’a și pusă în lucrare, tri- 
mițendu-se N. Bălcescă în Rahova, și alții în alte 
districte, spre a resculâ poporulă. Eliadă, Teii și cu 
Ștefană Golescu, în înțelegere cu Magheru, plecară 
la Islază, unde îi așteptă compania V, comandată de 
căpitanulă Pleșoiană; și aci dimpreună cu preotulă 
Șapca și alții ridicară stindartulă revoluțiunei la 9 
Iuniu 48. Peste 2 dile la 11 Iuniu, sosindă în capi
tală acestă șcire, poporulă bucureșcenă, prin iniția
tiva altoră capi ai mișcărei, sili pe prințulă Bibescă 
a subscrie proclamațiunea, numindă și ună ministeră 
dintre capii mișcărei, între cari Teii figura ca ministru 
de resbelă ; cândă lista s’a imprimată, numele lui Teii 
fu ștersă d’o mână necunoscută, și înlocuită cu acela 
a lui Odobcscă; dr lui Teii ministrulă de interne îi 
ordonă a se duce la Giurgiu, așteptândă acolo ordi
nele guvernului. După abdicarea prințului Bibescă, la 
•15 Iunie, poporulă capitalei numi ună guvernă provi- 
soriu, în care Teii figură ca membru. In redacțiunea 
dela 19 și 29 Iunie 48, Teii se arâtă cu sânge rece 
și bunulă sdu semța ar fi scăpată pdte situațiunea, 
decă ar fi fostă ascultată de colegii săi. A fostă apoi 
membru ală lecotenenței domneșcl, aprobate de 
Suleiman pașa, trimisă estraordinară ală Porței în 
România.

După căderea revoluțiunei la 13 Septembre 48, 
Teii a emigrată cu familia s’a în Transilvania, apoi 
s’a stabilită la Hio, de unde a visitată Parisulă și 
Constantinopolea. In timpulă emigrațiunei, conduita sa 
a fost demnă, înspirândă respectă tuturora eeloră ce 
îlă cunoșceau, La 1854, în prediua resbelului din 
Crimea, Eliadă, Teii și Magheru au fostă învitațl Ia 
la Șumla de cătră Omer-pașa, cu scopă de a trece 
aceștia în Oltenia și a formă ună corpă de panduri, 
cari se lupte alături cu Turcii contra Rușiloră; însă 
pianulă acesta fi! paralisată de întrige felurite; și 
Austria reuși a ocupă principatele. Capii mișcării ră
maseră în emigrația pănă la anulă 1857, cândă Cai- 
macamulă Alex. Ghica le deschise porțile patriei loră.

Teii a fostă la înălțimea sa și" ca deputată și ca 
ministru. Ca deputată, în divanulă ad-hoc ală Mun
teniei la 1857, a votnttt cele 4 piuituri alături cu toți 
capii mișcării dela 48. In adunarea dela 1859, a 
contribuita la proclamarea lui Alexandru Cuza ca 
Dnmnu ală ambeloră țări. In adunările următdre, Teii 
a ilustrată tribuna română prin discursurile sale pline 
de logică și de patriotismă; astfelă, în camera statu
lui, grupândă împrejurulă său câțiva deputațl onești 
și independenți, a stigmatisată acela regimă de arbitrara 
și de corupțiune, contribuindă moralminte la căderea 
lui Vodă Cuza. Aceeași atitudine demnă și energică 
are în camera conservatorilor^, cândă stigmatisă abu- 
surile dela regia tutunurilorli. Ca consiliară ală tro
nului, sub Vodă Cuza, se recomandă prin spiritulu 
său de dreptate și legalitate, și prin energia caracte
rului său, scoțendă limba grecescă din biserica și 
preparândă secularisarea averiloră mânăstireșcl. Teii 
înlesni lovirea de stata dela 1864 cu condițiunea, ca 
Domnitorulă să între în legalitate a doua di; conduita 
lui Cuza îlă sili - a se pune In capulă oposițiunii le
gale. La Marte 1871 a contribuita a scăpă trista si- 
tuațiune creată țârei de cei nemulțumiți; și ca mem
bru ală guvernului prin atitudinea sa firmă și ener
gică, reuși ca Domnitorulă să sancționeze conversiunea 
obligațiiloră Strousberg. Singurulă dintre miniștri, care 
nu ținea la portofoliu, Teii spunea Domnitoriloră ade- 
vărulă așa numai singuru elă șcia să-’lă spuie. Ca- 
racteră de bronza, cuni l’a numită ună publicistă, 
avendă de densă: urăscă tirănia mi e frică 
de anarchiă, Teii îșl alege lină locă între con
servatori, unde credea a găși principială libertății aliată 
cu ală ordinei. De câțiva ani desgustată de cele ce se 
petrecea în sferele politice, Teii trăia o viață retrasă, 
ocupându-se cu istoria, filosofia și religiunea; politica 
l’a preocupată pănă în ultimulu momentă. Eră forte 
îngrijată de alianța României cu Germania, și făcea 
urări sincere pentru prosperitatea patriei sale. Visi
tată de puțini amici sinceri, cari îlă afecționau și-Iă 
stimau, Teii a conservată pănă la sfârșită acea forță 
de rațiune si de memoriă ce-’lă caractcrisâ; si aceea 
firmitate de caracteră și de onestitato, ce inspirau 
respectă, eeloră ce-lă apropiau. Neclintită în princi
piile sale, ca stâncă în mijloculă valuriloră, Tel! pdte 
servi de modelă jun i nbstre generațiunl.

(„Adevârulă44.) C. D. A.

(Societatea „Transilvania44) în Bucurescl a ținută 
adunarea sa generală în 12 Februariu a. c. Din darea 
de semă a comitetului societății pe anulă 1883 vedemă, 
că societatea a încassată cu totulă în acestă ana 
11,630 lei. Budgetulă prevede ună vunită disponibila 
pentru anulă 1883 de 7960 lei 75 b. S’au cheltuită: 

7771 lei 45 b. prin urmare s’a cheltuită mai puțină 
cu 189 lei 30 b. Averea societății la finele anului 
1883 este de 170,266 lei 84 bani împărțită astfelă: 
a) Fondulă propriu ală societății 167,266 lei 84 b. 
Fondulă Adriană 3000 lei. In cursulu anului 1883 
societatea a aplicată la diferite meserii încă 14 înșl. 
Cu acești 14 numfirulă eleviloră aplicați de societate 
la diferite meserii începând^ din tomna anului 1878, 
cândă s’au modificată statutele se rcdică la 99. Din 
aceștia mare parte au eșită succesivă calfe (sodali).

(Unii diarii arabii in Parisii.) In privința faru
lui arabă, care va apăre în fie-care Juoi în Parisă 
din inițiativa Șeicului Gernal-Ed-Din-El-Afghan, „l’In- 
transigeant44 spune, că elă este erganulă unora per- 
sâne indiane și egiptene fbrte însemnate din Hedșas, 
și are de scopa de a face sC se respecte drepturile 
încălcate ale Oriintelui. Titlula (Jiarului, ala cărui 
redactoră-șefă ală biurolui de presă din Egipetă și 
profesorii la Universitatea El-Azar, este : El-Urnat-El- 
Uska, care vrea să dică: Strînsă legătură.

A

(Tâlhării in județuln Mehedinți.) Cetimă în „Me- 
hedințulă44: De câtu-va timpii cetele de bandiți au 
umplută ddlurile și văile județului Mehedinți; așa că 
antă ajunsă a nu mai ave nici o siguranță pe dumu- 
rile publice sdu Ia țeră. Nu trece di dela Dumnedeu 
s6 n’audinnl de vre-o jăfuire seu unii omora în cutare 
s6u cutare comună, noptea ori diua, fără ca cu tbte 
acestea sb se încumete cine-va a pune mâna pe ban
diți. Asta-felă am vbdutil pe Unguri, trecendă și 
luânda în miedula dilei vitele țbranilora din Mărășescl, 
apoi bandiți din Pătule, cari s6 plimbă diua prin sată 
fără frică de autorități; și în fine acum primimă din 
Balotescl scirea, că și aci, la câte-va chilometre de 
Severina, o cetă de bandiți înarmați cu pusei Martini 
și revolvere, au inersil In nbptea de 7 Februariu, la 
mbra d-nei Luța Tănase, au închisa pe morarii în 
mdră și l’au forțată s6 le facă trei mămăligi, pe cari 
la plecare le-au luată cu ei, împreună cu alte vre-o 
dou6-(jecl oca făină din mdră. La depărtare s’a ob
servata, că au luata direcțiunea cătră mănăstirea 
Topolnița, er morarulil declară, că bandiți l’au strigată 
pe nume; ceea ce probeză că hoții sunt din vecină
tate, și că constituițl în bande, pănă Ia o călcare 
seridsă, se mulțămescil a locui prin păduri hrănindu-se 
din meii ciobaniloril și mălaiil de pe la dmenl.

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 23 Februariu v. 1884.

Renta română (5%)- Cump. 931/, vend 94
Renta rom. amort. (5°/0) » 947s Y 95

împr.
convert. (6°/0) n 98’/2 Y 99
oraș. Buc. (20 1.) „ 32 Y

Y

33
Credit fonc. rurală (7°/0) „ ion 1023/a

n. n n (&°/o) " „ 92’/4 Y 9PG
n» „ urbană (7°/0) „ T0iJ/4 Y 1027,
T) „ „ (6%) • n 98 7a
n » . » (5 /r) •

națională a României
. 88t/8 Y 89

Banca „ 1382 Y —
Ac. de asig. Dacia-Rom • „ 378 Y —

n y „ Națională • „ 257 ’/, Y —
Aură • • n 3.70 Y 3.90
Bancnote austriace contra aură „ 2.09 Y 2.10

CircultL Th. Sidoli
la P6rta Vămii.

Astăzi Duminecă, în 9 Marte 1884.
Duofc representațiuni briliante.

Cea d’antăiă se începe după amddl Ia 4 dre, a duoa 
sera la 7'/a dre. — Din programa bogată se producă 
la fiecare representațiă 14 din piesele cele mai plă
cute ale repertorului Circului.

La finitula representației de sdra

Roberttt Diâvolulu, 
mare pantomimă fantastică în 4 tablouri cu Baletil 
jucata de 8 dame la iluminația brilantă bengalică.

Mâne Luni în 10 Marte 1884.
Representațiă estraordinară
Deschiderea cassei 6 și jumătate dre. Inceputula la 

7 și jumătate dre sera.

Mare luare la trântă
între Clownula gimnastica d-nu Iuliu F i o c h i cu d. 
Ioană P e r ș e n a r a (măcelara), cunoscuta în orașula 
acesta ca omil fdrte tare.

Prima debutare Mr. și Miss Bizea
numită Regina tortureloră.

Onor, publică este învitata de a participa în 
numdră câtă mai mare. Cu tdtă stima.

Tli. Sidoli, directorii.



Cursulu la bursa de Viena
din 7 Martiu st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară 6°/ 121.90. Rentă de aurtl 4° n 
91.35. Rentă de hărthiă 5°/0 88.70. Imprumutulă căiloril 
ferate ungare 142.—. Amortisarea datoriei căiloril ferate 
de ostti ung. (1-ma emissiune) 95.80. dto (Il-a emis- 
siune) 117.25. dto (IlI-a emissiune 100.20. Bonuri rurale 
ungare 100.75. Bonuri cu cl. de sortare 99.75. Bonuri 
rurale Banat-Timișă 100.—. Bonuri cu cl. de sortare 
99.50. Bonuri rurale transilvane 99.75. Bonuri croato- 
slavone 100.—. Despăgubire p. dijma de vină ung. 97.50 
Imprumutulă cu premiu ung. 116.50. Losurile pentru 
regularea Tisei și Segedinului 113.90. Renta de hărtiă 
austriacă 79.75.'Renta de arg. austr. 80.95. Renta de 
aurii austr. 102.—. Losurile din 1860 136.30. Acțiunile 
băncei austro-ungare 846.—. Act. băncei de credită 
ungare 329.—. Act. băncei de credită austriace 323.— 
Argintulu —.— Galbinl împărătesc! 5.71. Napoleon- 
d’orl 9.61. Mărci 100 împ. germ. 59.20 Londra 10 2? 
sterlinge 121.50.

65 bucăți numai ii. 8.30.

Tacâmuri ie masă de arginiu BRITANNIA
cu marca brevet, a fabricei.

AucLîti, vedeți si ve mirați!5 5 9 99 9
Unu serviciu verit. englezescu. patent, durabilă 
pentru feliurl și dessertu din argintii de Bri- 
tannia solidă și massivă, care se mai p6te pune intr’o 
categoriă cu argintulu verit. și pentru care garantezi! 
in scrisă și după 25 de ani că'fundă întrebuințată 
remâne albă. Achstă garnitură a costată mai înainte 
peste 30 fl. și se vinde acum c’ună preță forte redusă, 

întrega garnitură constă din urniătbrcle piese :

65 bucăți fl. 15.—
Tote 65 bucăți prov2dutu cu marca fabricei de susă, costă 

numai fi. 8.50.

6 bucăți cuțite de argintit Britannia bună . . fl. 2.25
6 furculițe ., „ massive . fl. 1.20
6 ?) linguri „ ■„ massive . fl. 1.20
6 scăunele „ ., fine . . fl. L—
1 n lingură de supă „ massivă. fl. 1.10
6 5/ linguri de cafea massive. fl. 0.70
1 n lingură de lapte „ massivă. fl. 0.60
6 :î cuțite mici de deșertă și copii solide . fl. 2._
6 furculițe de deșertă „ massive . fl. 1.—
6 ;î linguri de argintu-Britannia solide fl. 1.—
6 'i păhare pentru oue fine . . fl. 1.20
6 D linguri „ „ fine . . fl.--.60
.1 D solniță pentru piperii fină . fl.--.30
1 71 „ pentru sare frumbsă . fl.--.15
1 11 tavă de 30 cm. lungime fină . . fl.--.60

Aceste obiecte se trămită și cu bucata pentru 
prețurile susă arătate, dbr celă ce comandă tote 65 
bucățile, le capetă în locu de a da fl. 15 

tote numai pentru 8 fl. 50 or.
Prafă de curățită pentru argintulă meu Brit. cutia cu 15 cr. 

Admonițiune ! Argintulă de Britania nu mai atunci 
este veritabilă decă portă marca de mai susă.
Comandele se efectuescă numai (lupa trăraiterea pre
țului seu cu rembursă (Nachnabme) și sunt a se adresa la 

BERTHA ZUCKER’S BritaiiiliasiW-HânptdeiiDt 
Wien II., Pfeffergasse Nr. I.

Dbcă nu convine garnitura se întorcă paralele, 
dovadă că negoțulă e reală. — Catalogulu prețuri
lor u gratis.

I

W0O fiorini
acelei dame, care după întrebuințarea

de Pistrui
nu va perile, pistruii, petele de ficații, 
arsura de sbre, ca și orl-ce alte defecte 

ale teintului.
o ciatiă 2 fl. IO cr.

„EPILATOIRE“
pentru definitiva nimicire de

peri de pe față, de pe mâni, brațe etc. Pentru a I 
nimici perii din locuri neplăcute, așa ca ei s6 nu crescă : 
din nou, a fostă pănă astădl cea mai viuă dorință. 
Mijloculă meu produce „s e n s a ț i u n e“, care nu 
numai că nimicesce perii, ci ii și opresce de a mai 
crescc, și mai alesă că iau g a r a n ț a asupră-ml pen
tru succesă, și mă obligă a reîntbrce totă costulă, în 
casă să nu succedă.
Pretulu unui mică flacon 5 11. unui flacon mare 10 fl.1

Năsisti de auarz medicinalii ccltl mai bună mijloci! de a 
depărta coji, sgrăbunțe etc.

1 cutiă 1 fl. 50 cr.

„Brasilinu“ Boia (văpsi) de peru 
w la minută.

neconțînendu otravă și me talii, văpsesce tote 
nuanțele dorite, încependă dela păru blondă pănă 
la negru, și este veritabilă și durabilă. PCrulă vopsită 
cu „Brasilinil11 nu se pbte deosebi de celă naturală. 
Prețulă unui flacon mare 3 fl. — Trimiterea cu rembursă. 
PflRIlRT UIQPPhR Doctoră de cbemiă 
flU DajIL 1 iluljflljll Wien, I. Jobannesgasse II.

III. Articule de economiă și de economia 
casnică.

Fabricatele „Primei fabrice ungă- 
rice de unsbre nbgră pentru pei“. 
Unsbre negră pentru pei 1 fl. 20 cr. galbină
1 fl. 50 cr. Lacă duplă venețiană 60 cr. de 
Nemencsek, furnisorulă curții arcliid. Iosifu. Fur- 
nisoril la miliția etc.

C 1 c i u rece universală de Singer pen
tru lipirea vaseloril, sticlelor!!, lemneloru, pipe- 
loră și a peiloră. 20 cr.

Lacă de M o s â n s z k y. Curățitonl dc me- 
tală, de Nemencsek 10 cr. Pravu de insecte de

VnicultL rn.od.tL mai bunu și mai eftinti pentru comande I
Articulele și obiectele înșirate aci, se potu 

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

Se asigurăză următbrele avantage: 1. Se
trămitil 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. Celă ce va recomandă prin o sin
gură cartă de corespondință îșl pbte împlini tbte 
lipsele și-și cruță spesele de transportă separată. 
3. Din prețulă articuleloru și obiectelonl însem
nate cu ste se iertă 10tf/0,’er obiecte cu prețil 
peste 10 fl. se trămită francate. 4. Comandele 

. și corespondințele le efectuimă gratis. Spedi- 
țiunile le efect’uesce speditorulă de primulu rangă 
Bbla Vajda.

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

I. Articule de lecuire.
Rachiu săratii de Brâzay. Cu efectă fbrte 

bunii, pentru 42 bole diferite. Nu pbte lipsi din 
nici o casă. Prețulă 80 și 40 cr.

Cafea Hungaria de Ant. Szalâdy. Cu efectă 
fdrte buni! pentru cci ce suferă de stomacii său 
catarii de mațe ș. a. Efectă estraordinară pentru 
cei ce pătimescă. Neprețuibilă pentru cei sănă
toși. Ună chilo 1 fl. 20 cr.

’ Emplastrulu universalii de Forty. Pentru 
vindecarea momentană a oricărei rane. După ta
rifă. Unsbrca universală pentru rane, de M, Weiss 
Prețulă 30 și 50 cr.

Berea de sănătate de J. Hoff. Butelia. 60 cr. 
— Zaharicalele-malata 20 cr. — Estractă de 
malata 70 cr. — Berea lui B. Strauss pentru 
peptu, pilule răcoritore și pastile depeptă. După 
tarifă. — Pilule de sănătate carpatine 21 cr. 
din magazinulă lui Fricdrich. Bune contra, tusei, 
scrofulci și durerei de peptil.

Articule de lecuire din magazinulu lui Iosifu 
Torok: Oleu pentru crescerea barbei 2 fl. 60 cr. 
Vas bravais 3 fl. — Tu deosebi se recomandă:

Esența de ochi dc Dr. Lebois, apa. de 
c u r a p c n t r u ochi, di n F r an c i a cu 
efectil neprețuiveru și spre întărirea ochii oră sănă
tos!, în câtă nu pote lipsi din nici o familia ne- 
incungiurată de lipsă pentru ochi debili, suferi
tori și preste totă pentru orl-ce b61ă dc ochi, 
pentru că este recomandată de cei mai renumițl 
medici. Afară de J. Tiirbk se mai capătă la con- 
ducătorulă L. Mlillcr, strada Soroksâr 4. Prețuia 
unei sticle 90 cr

Esența de pelinii. Medicină premiată cu me- 
dailia de aurii, bună în casu (le catară de intes
tine, în lipsa de apetită etc. Mestecată cu vinii 
roșiii, dă celu mai bunu pelinu. Afară de 1. Tbrîik 
se mai pbte capetă la. Iacobil Miillcr (strada 
Rostely — casa propria) prețulil 
mare (l’/2 litră) 3 fl. 50 cr.

Pânză pentru podagristi din 
Tbrîik.

„Săpunii de plante-sultană11 

50 cr. Butelia

farmacia lui I.

„Săpunii de plante-sultană‘; de Nemencsek, 
contra boleloru de piele, pete de ficații și de 
sore, mătreța și migrenă. Prețulă 35 cr.

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

II. Articule <le toaletă.
Pudră „Blaha“ din parfuineria lui M. Mtlller 

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

„Juno crămă“, compusă din substanțe nestri- 
căcibse, fără minerale, contra peteloni de ficată 

Juno pasta11 face pelea 
reco- 

Viena

și de sbre 1 fl. 50 cr. „ 
alba ca neua 2 fl.; „Juno pudră11 60 cr. 
mandată forte de institutele ehemice din 
și Budapesta. Tbte aceste sunt forte căutate.

•Văpse nouă ungarică pentru pării, care redă 
colbrea originală, de Tokody, Prețulă 2 fi. 50 cr.

Săpunii aromatică Sultană, neincungiurabilă 
în odaia de toaletă, efectulă recunoscută, 3 bu
căți 1 fl. de Nemencsik.

Alifia pentru crescerea părului. Secretă fa
miliară a lui R. Hausner. Prețulă 1. fl. 40 cr.

Afară de acestea orl-ce articule de toaletă. * 1 

lîditoră: Iacobu Mureșianu. Eedaetoru responsabilă : Dr. Aurel Mureșianu.
Tipografia: Ioanu Gott și fiiu Henricu.

Polsch 1 fl. Pravii pentru stîrpirea cloțaniloril de 
Reiss 1 fl.

Afară de acestea orl-ce articli de economia și 
de economiă casnică cu prețulă originală.

Marfe de modă, vestminte.
M a r f e de modă și vestminte albe 

p e n t r u b ă r b a ț I, de L. Karikâs. Vestminte 
albe de sănătate și îmbrăcăminte de dr. August. 
Jăger din magazinulu principalii din Budapesta. 
Pelării din fabrica lui N. Nyerges.

Marfe de mod ă pentru da m e dela 
furnisorii de curte Monasterly și Kuzmik. Vest
minte femeescl de ITviedricli, fostă croitoria a lui 
Alter și Kiss.

G n e t e (țipicl) din fabrica lui Ștefan Lfirincz, 
pentru bărbați, dame și copii.

Afară de acestea orice marfe, cu prețulă ori
ginală de tarifă.

Diverse.
Se recomandă productele de spirtă, drojdii de 

bere, liqueur, rum și esența de oțetă, din fabrica 
societății Gschwindt. Fabrica și baia: Jbzsef- 
vâros, Ullbi ut. Magazinulu principală: Kâroly 
korut 17, în casa baronului Orczy.

Mobile dela prima societate industrială de 
mobile. Scaună de excelenția pentru 16 scopuri 
de C. Sclioberl. S rin e de bani, de Fr. Wiese, 
furnisoră la curte. Mobile de f e ră, de II. Stitz. 
îmbrăcăminte de pată, dela furnisoruhl 
curții T. Htittl.

S t i c 1 ă r i i din fabrica lui Stolzle și fii, din 
fabrica Iui B. Kocsik. Recuisite pentru 
cai de L. Szigeti. Rec. uisit. e de gimnas- 
t i c ă, unelte, petri de mbră, recuisite de cuină, 
de Geitner și Rausch.

Biliarde și mese de jocă de J. Gybngybssy. 
„A r i s t o n11 instrumentă musicală ce cântă de 
sine, 25 fl., din magazinulu principală. „Orclies- 
t r i o n“ orchestru admirabilă, cântă de sine, dela 
1000 fl. în susă, din fabr. princip. Clavire 
din fabric’a lui Lbdcczy.

Pusei de venalii, pfstble etc. la furnisorulă 
de curte Kirner. Recuisite d e v e n a t ă și 
pentru călătoriă, dela T. Kcrtdsz.

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

Cele ni a i eminente v i n u r I s p u in e- 
g ă t 6 r e din Francia dela L. Mtlller, represen- 
tantele firmei Jaques Louis Freres în Budapesta 
Grand vin de la couronne 3 fl. 80 cr. Carte 
blanche l-ere chois 3 fl. 50 cr.

E s e n ț c pentru gătirea liqueiiriloru de orl-ce 
soiu, din fabrica lui A. Watterich.

Portrete f r u m o s u 's u c. c. e s e din labo- 
ratoriulii lui J. Neumann. Zugrăvite cu cărbune 
3 fl., cu cretă 6 fl., cu oleu (mărimea întregă) 
dela 8 11. în susă. Icbnele se predau nevătămate. 
Stînclarte cu portrete pentru alegeri, din labora- 
toriulă lui J. Neumann.

.Lucruri de gravură, sigile, stampilii, 
mar.ee de sigilii, monograme, cu prețulă colii mai 
eftină.

£

Din farmacia lui Faczânyi se capătă ur- 
mătbrele articule de lecuire : I. M u ș t a r u 1 ă 
dulce de Faczânyi Cu efectă straordinară și 
eminentă sigură contra catarului, guturală dc mațe 
și de stomacii etc. în casă de lipsă de apetită, 
recunoscută de mai mulțl cu recomandațiunl nu- 
merbse, veritabile și sincere. Prețulă : 1 fl. seu 
50 cr. — 2. S ă p u n il F h e n i I, celă mai bună 
săpunii de lecuire 1 fl. — 3. R a c h i u s ă r a t il 
în composițiunea cea mai veritabilă, uniculă cu 
efectă sigură, 80 și 40 cr. — 4. II â r t i ă c o n- 
t r a rh e u m c i, vindecă momentan orl-ce durere 
de dinți, capă și rheumă.

£

!

C’unil cuventil, orice obiectă și articula, se 
prepară și trămite conformii tarifei tipărite.

Primulu loctt centralii de speduire a tuturora 
producteloră, articleloril și fabricatelonl de esportil 
din Ungaria (vin de Tocai, menes, din ținutul a 
Balaton, prin L. Vomossy, bere dc Kdbănya, dela 
Dittrich și Gottschlig, pipe de Semnitz dela F. 
Heller ferii unguresca, oțel etc. dela P. C. Vad- 
hus, lampe, hârtiă, săpunii, paprică (ardciu) de 
Seghediml etc.) procurându-lc tbte dela isvbrele 
cele mai directe, cu prețuri ficsate si cu prețuia 
stabilită în tarifa respectiveloril firme’. E de ajunsă 
a adresă o cartă de corespundință la redacțiunea : ■»

„Nemzetkozi Hirdeto.11 
(B u d a p e s t a VIL Kâroly korut 7.) 

Efectuire promptă, onorabilă și grabnică.
3—7


