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Brașovii 4 Marțiu st. v.
Se vede că amu atinsă cârda cea mai sensi

bilă a adversariloră noștri dândă pe față unel
tirile consorțiului frățietății, căci acum se acată 
de noi și organulu guvernamentală din Clușiă 
mustrându-ne grozavă pentru cutezarea ce-o 
avurămă de a demască pe cei cari sub firma 
de „patrioți”, de omeni „moderați”, de campioni 
ai „frățietății și „dreptății” se vîră printre po- 
poră și cu vorbe înșelătore voiescă se’lă se
ducă a-șl vinde drepturile, pentru cari au lup
tată și au sângerată strămoșii noștri veacuri 
întregi.

„T6te sunt frumdse” — scrie „Kolozsvari 
Kbzlony” — numai aceea n’o scimă, cândă a 
luată „Gazeta” în arendă seu cândă și dela 
cine a căpetată brevetă pe patriotismă pentru 
sine și pentru soții săi de principii. Se vede 
că cu t6te lecțiile (sic !) ce i le-a dată în pri
vința acesta „Viitorul” și „Telegrafulă”, hara- 
pulă nu se mai pote face albă. Și aceea ne- 
ar plăce se scimă că de unde a aflată „Gazeta” 
că la disposița Viitorului stau două milione de 
baionete. Doră n’au numărată aici și baionetele 
rusesc! ?“....

N’amă pretinsă niciodată că amă fi luată 
în arendă patriotismulă, amă respectată totdeuna 
opiniunile altora, dâr nimeni pe fața pământului 
nu p6te cere dela noi ca se renunțămă la liber
tatea opiniuniloră nâstre spre a face pe placulă 
celoră din consorțiulă „frățietății” și a patroni- 
loră loră. Așa de naivi credemă, că nu ne 
voră ține nici Maghiarii dela foia guvernamen
tală, ca să nu cutezămă a ne dâ părerea francă 
și nefățărită asupra purtărei cliențiloră loră din 
numitulă consortiă.

De unde și pănă unde vină acum tocmai 
Ungurii din Clușiă se ne inculpe, că amă voi 
se monopolisămă patriotismulă ? Ei, cari acusă 
și insultă în modulă celă mai barbară tote po- 
pârele nemaghiare, pentru că „cuteză” a ave 
păreri și dorințe diferite de acele ale stăpânului 
loră și ale slugarnicei și pestriței sale cete, ei 
voiescă se ne dispute noue îndreptățirea de a 
critică atitudinea câtorva persone, cari au pă
șită în publicitate, așa cum ne dicteză judecata 
și conștiința de Română ? !

Vă întrebămă să ne spuneți sinceră, că ore 
nu partida d-lui Tisza este aceea, care se portă 
acum de optă ani de dile așa ca și cândă ar 
fi căpătată brevetă nu numai pe patriotismă, 
dâr pe statulă întregă cu totă ce se află și vie- 
t.uesce în elă ? Voiti acum se ne mai luatl si• ’ 11 
libertatea opiniunei ? Ajuns’au ore lucrurile deja 
așa departe ca d-lu Tisza cu mamelucii lui săi 
se ne prescrie ce se credemă, ce se gândimă 
și ce se mărturisimă înaintea lui D-deu și a 
omeniloră ?

Domnii dela „Kol. Kozlony” se facă numai 
de rîsă cu asemeni pretensiuni și „lecțiile” ce 
voiescă se ni le de nu voră ave — îi asigu- 
rămă — nici câtă negru sub unghia mai multă 
trecere la noi, decâtă minciunile, ce le inșiră 
foile consorțiului „frățietății”, spre ainfrumseța 
rușinosă capitulare și lașa vendare a drepturi- 
loră nostre naționale, ce ni-o propună ca preță 
ală impăciuirei cu patronii loră.

Omenii frățietății au mersă așa departe, spre 
a escusâ felonia loră, rumperea loră de corpulă 
națională, încâtă s’au provocată la puterea 
armată de care dispune monarcliia și aliații 
sei și ne-au clisă : „de geaba vă veți svârcoli 
voi pentru recăștigarea drepturiloră naționale, 
căci statulă ungară nu voiesce să scie de aceste 
drepturi și se razimă în doue miliâne de ba

ionete”. In mărginirea loră ei nu s’au gândită, 
că aceste „doue milione de baionete” ar pute 
se strivescă și statulă ungară și că prin urmare 
argumentulă acela s’ar pută întrebuința cu 
aceea-și îndreptățire și față de cei ce sunt adi 
la cârmă.

Foia Clușiană se vede că n’are mare încre
dere în „miliânele de baionete”; se teme că în 
aceste ar pute fi cuprinse în cele din urmă și 
baionetele rusesc! și atunci s’ar pute întorce 
foia pe dosu. Nu se pote dice că temerea acesta 
n’ar fi basată în situațiunea generală politică 
de acll, cândă Rusia apare ca ală treilea mem
bru în alianță. Decă âmenii frățietății au înțe- 
lesă între cele dude milione și baionetele ru- 
sescl să se esplice, căci acolo sunt „factorii po
liticei dominante.”

Dice în fine „Kol. Kbzlony”: „Partida (?) 
frâțietăță voiesce se primescă starea actuală a 
lucruriloră, ear celeilalte partide nu-i trebue 
uniunea, îi trebue scupcina Sibiiana dela 1863/4. 
De ce este „Gazeta” așa de intolerantă față 
de vederile celorlalți ? Se admitemă casulu, că 
principiele „Gazetei” o se învingă cândva, 
întrebămă nu ar fi atunci destui âmeni și din 
partida „Gazetei”, cari se âmble după osă de 
roșă și după decorații ?“

Ei bine, decă va sosi acelă momentă — și ne 
rugămu la Dumnedeu se sosâscă cu-o oră mai 
înainte — ca principiele ce le apărămă să iesă 
învingătore, atunci cei ce luptă și voră lupta 
pentru realisarea loră voră ave ună dreptu la 
recunoștința națiunei. Der cum se potrivesce 
acesta față de aceia, cari părăsescu națiunea 
loră și se facă instrumentele adversariloră pen
tru câte ună osă de roșă și pentru câte o de
corația ? Noi vedemă aici o mare deosebire.

Foia Clușiană vorbesce de-o partidă a fră
țietății. O asemenea partidă nu esistă. Tocmai 
primirămu o scire telegrafică dela Pesta, că 
„conferența d-lui Gali” convocată cu atâta alaiă 
a făcută fiasco teribilă, căci afară de d-lă Gali, 
care ține stegulă, numai vre-o duoi trei mem
brii ai redacției „Viitorului” în frunte cu Me- 
tropolitulă Roman au compusă „marele” con
ductă, cu care dușmănii noștri spereză a în
mormânta drepturile nostre.

Zadarnică speranță! Drepturile națiunei ro
mâne nu potă fi compromise prin lașitatea 
unoru fii rătăciți ai ei; ci voră sustâ pănă 
cândă va trăi acestă bravă poporă și voră în
vinge sâu voră peri împreună cu elă !

Cronica eveneniintelorti politice.
„Telegrafulă” din BucurescI respunde dia- 

rului „Nemzet” următorele :
Mărturisim!!, că nu înțelegem!!, de ce agitațiune 

vorbesce „Nemzet”. Românii au atâta de fîtcuta la el 
acasă, atâtea lipsuri sunt de împlinita la noi, în câta 
nimeni n’are vreme s6 se gândâscă la aventuri. Și 
apoi România are îndestula conștiință de însemnăta
tea relațiunilora internaționale, pentru a nu căuta s& se 
amestece în afacerile interne ale altora state.

■ E drepta, că România se intereseză de mersul!! 
frațllora lora din Transilvania. E adevărata, că prefea 
se ocupă de el. Cele mai însemnate organe înse i- 
au sfătuita tot-d6una să-și apere drepturile pe calea 
legală. T6tă lumea la noi este convinsă, că cu pace 
și legalitate Transilvănenii vora pute să pâșescă me
reu înainte pe calea culturel lora, și ori câta de ar
bitrari ar fi stăpânitorii, nu vora pute s6-i împedice de 
câta strivinda în piciore pactula fundamentala, adică 
liniștea, ordinea, propășirea lora propriă. Toți sunt 
convinși, că numai pe tăremula paclnica ala luptei 
culturale se pota înțelege diferitele naționalități, cari 

alcătuescd regatula ungara. Și cânda timpula și for
țele nu vora mai fi perdute în lupte mici și jâse din 
lăintru, rbdele conlucrărel lortt vora fi nemăsurate, și 
pentru stata și pentru Unguri, și pentru Români...”

Se crede, că Luni se va începe în camera 
română discuțiunea asupra revisuirei 
Constituțiunei. Nenumăratele proiecte, ce 
s’au ivită până acum asupra electoratului, facă 
pe multt se susțină, că legea electorală nu va 
fi atinsă întru nimică, totă revisuirea mărgi- 
nindu-se numai la modificarea câtorva articole 
din constituțiune.

„Românulu”, ocupându-se de unirea, ce se 
dice, că s’ar fi făcută între oposițiunea 
conservatâre și ceea ce se numiâ sin
ceră liberală, dice, că o asemenea unire 
nu-lă înspăimântă. de 6re-ce numai o oposițiune, 
care nu are scopulă de a resturnâ pe miniștri 
pentru ale luâ loculu, ci pentru a înlocui princi
piile susținute și puse în lucrare de ministeră, 
cu altele bine și limpede declarate, pe cari na
țiunea, se crâdă, că potă duce la binele și fe
ricirea țerei, numai o asemenea oposițiune pote 
se isbutescă și mai cu semă se dăinuescă.” 
Cu acestă credință, „Românulă” dice amiciloră 
și partisaniloră sei: „Oposițiunea nu ve pote 
luâ puterea, căci nici puternică este, nici unită 
nu pote fi, nici încredere p6te inspiră națiunii. 
Dâr, nu uitați, că încrederea țării ați dobândit’o 
pe temeiulă unei programe și că numai respec- 
tândă și aplicându acea programă putâ-vețl 
păstră încrederea, pute-vețl dețină puterea, 
putâ-vețl birui pe adversarii credințeloră și 
aspirațiuniloră nostre și ale națiunii. In afară 
de acestă cale nu este nici adeveră, nici mân
tuire; ci numai frământări și pote și periculâse 
frământări.”

Desființarea facultății de medicină 
din Iași a ridicată furtuni în a doua capitală 
a țerei. Mai pe fiecare di se țină întrunirel de 
profesori, de studențl, de cetățeni. Resoluțiunilc 
ce se iau sunt tâte defavorabile votului dată 
de cameră.

Aplicarealegei gradațiunei salarie- 
1 o r ă profesoriloră a nemulțămită pe mulțl. 
Profesorii seminarului din Buzău au adresată 
camerei ună protestă în contra acestei legi, care 
nu-i pune pe ună picioră de egalitate cu cei
lalți profesori.

Profesorii universității din Iași ținură ună 
consiliu universitară. După o discuțiune mai 
lungă s’a decisă a se numi o comisiune, care 
se mergă la BucurescI și se stăruiescă pe lângă 
guvernă și pe lângă corpurile legiuitâre, pen
tru ca se se mănție facultatea de medicină din 
Iași.

„Adeverulă” află, că societatea „C ar p ații” 
va organisâ nisce serbări pentru a celebră în- 
tr’ună modă demnă c e n t e n a r u 1 ă redicărei 
Româniloră din 1784, sub conducerea lui Horia 
și Cloșca.

Se dice că guvernulă română a acordată 
societății rusesc! de navigațiune „G a g a r i n,“ 
dreptulu de a aședâ debarcadere la Turnu - Se- 
verină, Zimnicea, Giurgiu, Brăila și Galați.

Principele N a p o 1 e o n ă, fiindă încunosci- 
ințată de cătră ministeră, că guvernulă nu pâte 
permite, ca ună soldată francesă se între în 
serviciu în străinătate, a telegrafată îndată 
fiului seă, ca se se întârcă câtă se va pute 
mai curândă în Parisă, pentru a nu dâ cabine-0 
tului Ferry ocasiunea de a interpretă într’ună 
modă reu-voitoră lipsa sa, de alt-cumă forte 
naturală, din Francia.

Decă apropiarea operată între Germania 
și Rusia a făcută nemulțămire la Viena, (Jice 
„le Temps” dela 10 Marte, ea a produsă o 



împresiune și mai rea încă, la Pesta. Maghiarii 
n’au uitată nici n’au ertatu rolulă Rusiei în 
însurecțiunea ungurescă din 1848; împeriulă 
Țariloră a rămasă pentru dânșii dușmanulă 
tradițională și ereditară. Ura și groza de mus
cali sunt încă semțemintele dominante în rega- 
tulă sfântului Ștefană; ele au fostă mobilele e- 
sențiale ale politicei lui Andrassy; denșii au 
silită pe acestă ministru se lege destinele țârei 
sale cu acele ale Germaniei. De aceea, ori-ce 
schimbări de curteniri între cabinetele din Berlină 
și din Petersburgă au avută în totdâuna darulă 
se deștepte gelosia și temerile națiunei ungu- 
resci. Este de ajunsă se citimă în acestă mo- 
mentă fiarele rigatului, care sâ inspiră de or
dinară din cercurile guvernamentale, pentru a 
înțelege intensitatea acestui semțementă în mo- 
mentulă de față.

In parlamentulă germană Polonii au pre- 
sentată o propunere, prin care ceru se se intro
ducă în legea de organisare a puterel judecă- 
toresci următorele duoe stipulațiuni: 1. Ca în 
părțile acelea din Polonia, care au fost date 
Prusiei ancă din anulă 1772, limba polonă să 
fiă pusă p’o treptă egală cu cea germană, și 
2. că în procesele ce se voră judecă în imperiu, 
și care voră fi între duoe părți, ce nu cunoscă 
limba germană, se se întrebuințeze ună tâlmaciă 
și, în acestu casă, se se încheiă ună juraalu 
deosebită în limba părțiloră.

Se telegrafeză din Londra, că suntu a- 
prdpe sfârșite negociârile puteriloră continentale 
cu Anglitera în privința demersuriloră comune, 
ce trebuescă făcute contra dinamitardiloră. Tote 
puterile s’au învoită ca, prin corespondinți di
recte între autoritățile polițienescl, să suprave- 
ghieze mișcările tututoru personeloră bănuite.

Clușiu 13 Martie 1884.
Dle Redactoră! Adunarea alegetoriloră ro

mâni din comitatulă Cosocnei convocată de 
dnii Iuliu Coroiană și Bas. Poddbă s’a ținută 
erl în 12 Marțiu, fiindă de față ună numără 
considerabilă din tdte cercurile. Cu bucuriă vă 
anunciă, că tdte desbaterile au decursă în modă 
esemplară.

Comitetulă Clubului s’a alesă precum urmâză : 
Președinte : II. D. Ales. Bohățelă. 
V.-președinte : D-lă Iuliu Coroiană. 
Secretariu: D-lă Alesiu Popă. 
Cassariu : D-lă Emer. Popă.

Membrii on.: I. S’a Ladis. Vaida. P. o D. Ga- 
vrilă Popă protop. rom. Vasiliu Roșescu proto- 
presbiteră gr. or. Vasiliu Almășianu îi Andreiu 
Truță. Suplenți: Basiliu Poddbă, Ioai ă Petrană 
și Ladis. Popă.

Pentru constituirea subcomiteteloră cercuale 
s’a alesă în cerculă Huedinului: D. Anania 
Popă; în cerculă Coșocnei: D. Ioană Hossu; 
la Teca: D. Ludovică Simonă proprietară.

După decurgerea alegeriloră s’a încinsă o 
discusiune cu privire la ținuta nostră politică. 
Cu plăcere constateză, că Clușianii toți 
sunt ader in ți ai programei nostre 
românescl din 1881 afară de D. proto- 
presbiteră Vasile Roșescu, care cu argumente 
naive a vorbită, pentru programa foiloră Nr. 1 
din Sibiu și Nr. 2 din Pesta, fără de a fi luată 
în considerare de. cineva. Este de prisosă ze- 
lulă celă arată d-sa în aceea, că jocădupă di- 
cala Pre Sânției Sale redactorelui dela foia 
Nr. 1. din Sibiiu.

In fine D-lu Lad. Vaida a propusă, sâ se 
trămiță, o rugare la conferința, ce se va ține în 
14 Martie la Pesta, pentru ca se se marginâscă 
numai la constituirea sa fără de a aduce con
dusă cu privire la ținuta nostră politică. Acestă 
propunere cu unanimitate fu respinsă, din causă 
că noi nu scimă cine se va aduna în Pesta. 
Adunarea alegetoriloră români, din, comitatulă 
Clușiului nu vre sâ iea notă despre fracțiunea 
dcjosirei nostre naționale, care lucră spre detri
mentul ă nostru națională, rumpendu-se de cor- 
pulă națiunei. Românii din acestă comitată nu‘și 

o vândă tera nici-odată.
Ună alegetoriu.

Ună altă corespondentă ne scrie din Clușiu 
cu data de 14 Marte a. c. cu privire la con- 
ferența alegătoriloră de acolo următorele :

Ca o aparițiune tristă, trebue sC v6 comunică, că 
la conferința din cestiune domnii municipaliști de astă 

ârnă n’au participată mai de locă — ba ce-i mai 
multă, corifeulă partidei municipaliștiloră români (cum 
să numescă Josiceștii) domnulă Dr. Aureliu Isacă, care 
până acuma, după cum scimă, totdeuna a luată parte 
activă în luptele naționale, a remasă cu totulă afară; 
mai înainte era s'ecretariulil clubului, acuma nici de 
membră ală clubului n’a mai fost alesă.

Ore neînțelegerile de pe timpula alegeriloră muni
cipale să fiă produsă întru adevără scisiune între bravii 
români ai acestui comitată ?

Ar fi de totă regretabilă și e de dorită, ca se 
uite frecările din trecută și acuma, cândă avemă de a 
apăra interese vitale naționale, să se unâscă ârășl și 
să purcedă solidari, ca și pănă acuma, pentru-că 
postulateloră năstre juste numai atunci se păte încâtvâ 
satisface, dăcă acțiunea tuturora Româniloră va fi 
solidară, încâtă amă mai ave o radă de speranță de 
a ne recâștigă vr’ună dreptă pe căi constituționale.

Iustus.

Convocarea conferenței electorale în Deva.
Onorabile Domnule !

In urma și pe basa apelului trămisă dela 
comitetulă permanentei din Sibiiu, relativii la 
organisarea cercuriloră electorale, subscrișii, în 
fața alegeriloră de deputați ce ne stau la ușă, 
pentru a se putâ luâ masurile necesarie prea
labile, spre a procede uniformă în întregu co-' 
mitatulă, din încredințare ne luămă voia a Te 
învitâ, cu totă respectulă, sâ binevoieșci a par
ticipă negreșită, la conferința electorală con
stituantă, ca ce va ave locă în Deva la 21 
Marte a. c. st. n. după araâdi la 4 6re.

Nutrindu-ne speranța, că prâ stimată D-ta i 
nu vei lipsi dela acestă momentâsă conferință, 
te rugăină se primescl espresiunea distinsei 
nostre considerațiuni.

Deva 4 Marte 1884 st. n.
I. Papiu m. p. Dr. Petco in. p.

G. Secula in. p. F. H. Longinu m. p.
Alesiu Olariu m. p.

Valsa-G-aldoi (Munții apuseanl) 10 Marțiu 1884.
Stimate Domnule Redactoră ! Nu este glumă. 

La lucru cu mică cu mare ! Stăpânii noștri nu 
glumescă, ci s’au apucată de râsbunate, p6te 
că semțescă o temere pentru nedreptățile, ce le 
facă necontenită poporului română. Acâsta 
temere îi face din cândă în cândă se insufle 
terore Românului, care nu pretinde altceva, 
decâtă dreptate și egală îndreptățire cu cele
lalte națiuni conlocuitori e.

Temerea se vede și din perchisiția domiciliară, 
ce i s’a făcută învățătorului Ioană Domșa, care 
e celă mai diligentă în eparchia Albei-Julie — 
ba și fârte consciențiosu față de oficială seu. Insă 
Domnii dela cârmă s’au pornităasupră-i pentru o 
poesiă poporală, ce-o scrise unu copilă din gura 
poporului muntenă, în care se esprimă indig
narea asupra relei tractări ce-o sufere Românulă 
dela Unguri. Pentru aedstă poesiă a huiluitii 
D. Lâszlo prin hârțiile respectivului învețătoră; 
— ba în 28 Februariu a. c. îlă — citară. în
aintea tribunalului reg. din Alba-Julia, unde i 
se făcură cele mai grave imputări că ar băgâ 
în copii încă de mici sâmțulă de ură contra 
Unguriloru ș. a.; ba îlă făcură atentă și la 
corespondința, ce s’a publicată în Nr. 3 din 
„ Gazetă “ a. c. (Jicendui-se: „Ați publicată* *),  
că pentru ună lucru bagatelă amă venită pe 
munte. “ In urmă s’a luată cu elă protocolă de 
3 cole de hârtiă cu totă stricteța.

*) Acea corespondența n’a scris’o d. învâțătoră 
Domsa, ci unii proprietarii din acele părți. Red.

*) Ore s6 fie cu putință, ca unii subprefecta s6 
cuteze a merge asa departe, ca s6 îndemne pe popora 
pe față, se calce legea? Red.

Nu fură de ajunsă investigările din partea 
reg. tribunală ; de altă parte se mai încercă și 
D-lă solgăbireu, Kdblbs Miklos, a face escur- 
siuni printre poporală muntenă și a-lă seduce 
prin astfeliu de cuvinte: „voi puteți trăi și 
fără scolă, nici că sunteți oblegați a ve trimite 
elevii la scolă, că cei dela țeră *)  — ba încă, 
adresându-se cătră ună preotă, (lise : — „Pentru 
ce te interesezi așa tare de scolă, că cu aceea 
numai contrari îți capeți. Mai bine lasă-i de 
capulă loră, că mai bine o poți duce cu cei 
ce nu sciu carte, căci din munteni nu vei face 
advocați." Eră, cândă a venită cu investigațiune 

contra judelui comunală, care n’avh causă 
suficientă, ci erâ provocată numai pentru inte- 
resulă D-sale, atunci ne recomandă diarulă 
„Viitorulă“, că este foie forte bună, și ar trebu-î 
se ne abonămă. Respunsulă fîi: „Din Pesta 
nu sperămă viitoriu, apoi de frățietate suntemă 
sătui pănă în gâtă. Românii sunt deplină con
vinși despre valorea frățietății multă lăudate. 
Ce frățietate ne mai trebue, decă d-lă solgăbireu, 
cândă a fostă sâ se întrunâscă comitetulă Aso- 
ciațiunei transilvane pentru literatura poporului 
română în Sântimbru, și-a îngroșată nasulă a 
provocă pe respectivulă comitetă, a-i arătă docu
mentele? Cu terorismulă lorii nici-odată nu 
voră câștigă frățietatea Româniloră ! Moțulă.

„Ateneului Românii^
i n e t i t u t tt tip o grafic u în Sibiiu.

Subsemnați! aducemă la cunoscinta onora- 
tului publică, că provocați de cătră mai mulțl 
bărbați de frunte ai națiunei ndstre și de cătră 
unele din meetingurile române țînute în anulă tre
cută, dorindă a corespunde opiniunei publice și 
a mulțămi una din cele mai sâmțite trebuințe 
la Românii din Austro-Ungaria, ne-amă unită 
într’unu consorțiu pentru înființarea unei socie
tăți pe acțiuni sub firma „Ateneulă ro- 

i m â n ă institutu t i p o g r a f i c ă“, cu sco- 
pulii de a desvoltâ și înavuți literatura română 
și a fundă unu diară cotidiană totdeuna organii 
ală partidei naționale române.

Capitalulă socială va fi de una sută 
'mii florini v. a. compusă din 1000 acțiuni 
ă 100 fi.

Timpulă și loculă subscrierei ăcțiuniloră se 
va face cunoscută cjilele acestea conformă legei 
comerciale.

Sibiiu, 2 Februariu 1884.
Vincențin Babeșft,

proprietarii, membru alîl Academiei române.
George Barițiu, 

membru ală Academiei române.
Partenie Cosma,

advocată.
George Pap, 

proprietara.
Dr Ioană Rațiu, 

advocata.
Visarion Roman,

directorii ală Institutului de credită si de economii 
„Albina“, membru corespondentă ală Academiei rmnâne.

George Secula, 
advocată.

, Anania Trombitașu,
referentă școlară în consistoriulă archidiecesană gr. 

orient, din Sibiiă.

Din Făgărașă cu data de 9 Martie se 
scrie diarului „Sieb. d. Tagblatt“ : In 8 Martie 
sâ ținu adunarea ordinară lunară a comitetului 
administrativă. La ordinea’ dilei erau 80 de 
obiecte. Relevămă din raportulă inspectorului 
școlariu comunicatele, că ministrulă de culte și 
instrucțiune publică n’a aplacidată propunerea, prin 
care să mărea salarele unoră învățători dela scâlele 
de stată, mai încolo, că învețătoriulă Albani 
s’a introdusă ca învâțătoriă în șcâla elementară 
de stată, care s’a înființată în Sâmbăta înferioră 
și că la 1 Marte s’a deschisă șcâla Industrială 
ce s’a fundată în basa articlului de lege VIII 
din 1872 și în basa ordinațiunii ministeriale 
din 16 Augustă 1882. Inspectorulă de dare 
a raportată despre ună șiru de petițiuni re
lative la restanțele de contribuțiune și despre 
cestiunea tacseloră militare. Incassarea contri- 
buțiunii este satisfăcetdre restanțele în genere 
sunt puține.

Din raportulă inginerului superiorii este 
mai însemnată o hârtiă dela oficiolatulă comi
tatului Ternăvii mari, prin care se învită comi
tatulă Făgărașului, ca se facă în terenulă Ol
tului o ambulațiune, prin care din nou se se 
pună în discusiune regn Iar ea Oltului. 
In comisiunea, care se va formă din amendduâ 
comitatele, s’a denumită din partea Făgărașului 
Vice-comitele și îngenerulă superioră. Pentru 
primirea și ținerea dramului dela Șercaia pănă 

i la Fântâna în stare bună, care are de a lega 
I Făgărașulă cu gara dela Homorodă seu fie ru-



gătii printr’o cerere ministeriulu de comunica- 
tiune si comerciu. Podurile si drumurile din » 1 î
comitatu se află în stare bună. După relațiunile 
fisicului starea sănătății este forte bună. Numai 
în câteva comune s’au întemplatu câteva cașuri 
de difteritică.

Din Orșova 26 Febr. v. 1884. J
(Reuniunea de lectură română-sârbă din Orșova- 

veohiă) ca și alte societăți române din patriă scm- 
țendă împreună cu întrega națiune lipsa de șcble ro
mâne de fetițe, conduse de celă mai nobila semțe- 
mentă de a vedâ idea, suscepută în mai multe părți 
locuite de Români, realisată și în opidulă nostru, ’șl-a 
propusa a arangiâ una bala în folosula fondului șcblei 
de fetițe ce este a se înființa în Orșova. Acesta bala 
s’a arangiată în 1 Marte a. c. în sala spațibsă, și 
frumbsă a „Cerbului de aurău din loca, sub conduce
rea orchestrului musicei militare din CaransebeșU. 
Dansula s’a începută cu „Hora boerescă11, și a durata 
sub impresiunea mulțămirei generale pănă în diori de 
di, încbeiânda-se de nou cu „Hora“.

Balula a fost fbrte cercetata, nu numai de publi- 
culă locala, și din jura, der chiara și din România 
ne-au onorata mai multe familii române cu presența 
lortt. Balula s’a înălțata la primulu ranga între tote 
balurile arangiate în carnevalulă de ăstimpă, prin 
costumele pitorescl naționale române.

Am fost încântați și mândri, vedendă, că în co
stumele nostre nu numai damele române, dăr și alte 
străine inamoresându-se s’au prcsentata și aceste în 
costumă română.

Din biletele de intrare, și din solviri peste preță 
au încursă totală fi. 232.50, din care scoțîndu-se spese 
fi. 98.70 au remasă ca venită fi. 133.80, care suma 
s’a și predată Matrdnei române Ana Vasilieviciu ca 
președintă ad boc a reuniunei femeilor.ă române din 
Orșova.

7

Ne tinemă de cea mai sacră datorinta a aduce 
la publică cunoscință numele și conumele acelora 
domni contribuenți, cari n’au pregetată a concurge 
la scopulă nostru mareță, cari sunt următorii:

Ilustrit. Sa episcopulă diecesană D-lă Ion Popasă 
5 fi. Alteța Sa Carageorgevici 10 fi. II. Sa D-la ge
neralii Traiană Doda 5 fi. D-nii : Nicolau Vasilieviciu 
5 fi. Ion Vasilieviciu 5 fi. George Baiașiu d. Csebes. 
2 fi. Ladislau Bordașă adv. 1 fi. Aureliu Isacă sodal. 
comete. 2 fi. Otto Hoffman d. Plaviseviza 1 fi. Ștefan 
Pauloviciu preot. 2 fi. Spiridon Sandru preot. 1 fi. 
Lazar Ioanovics Bpesta 3 fi. Demetriu Pecurariu 2 fi. 
D-ș6ra Alexandra Trocna 2 fi. d-lă Ștefan Popoviciu 
f/j. Napoleon. Matei Netter 1 fi.; cărora în numele 
Societății de lectură aducemă mulțămita nbstră solemna, 
pentru nobilulă actă și interesă manifestata față de 
întreprinderea nbstra sacra.

Mihailti Popoviciu, P. Calțiunariu,
protopopă ca preșe- advocată ca secre-

dintele societăței. tariulă societăței.

Diverse.
(Prima întrunire literară) din ciclulă ală duoilea 

ținută Joia trecută în sala cea mare a gimnasiulul 
nostru din loca, a fosta totă asa de bine cercetată, 
ca și întrunirile din ciclulă primă, cu cari cetitorii 
noștri au fostă neiîntreruptă ținuți în curenta. La 
vre-o sută duoă-decl de dbmne și domnișdre și cam 
vre-o duoă-decl domni asistau și de astă-dată la In
augurarea șirului ală duoilea din instructivele serate 
aranjate de d-nii profesori dela șcblele medii române 
de aici. Dovadă, că damele ndstre prețuescă pe de
plină silințele d-niloră profesori și totodată, că aran
jatorii acestora serate au fostă destula de desterl 
atâta în ceea-ce se atinge de materiele alese, catu 
și în ceea ce privesce modulă de pertractare ală 
acestora. — Serata o deschise d-lă directoră Ște
fană Iosifă, care, după-ce salută adunarea, împăr
tăși, că conformă dorinței generale s’a făcută începutulu 
unei biblioteci, destinate specială pe 
se ma dam eloră nostre de aici. Deocamdată 
s’au procurata cu suma de vre-o 80 fi. scrierile celortt 
mai buni dintre autorii noștri moderni. Totodată co-7 
niunicâ d-lă St. Iosifă, că în ciclula acesta voră luă 
parte activă la lectură și unele dintre dbmnc și dom
nișdre. La punctulă din urmă nu uita a aminti de clu- 
bulă literară întemeiată în decursula carnevalului, ac- 
centuândă zelulă pentru cultivare și interesulă pentru 
literatura națională ală membriloră acestui clubtt. — 
Disertațiunea d-lui profesoră Dr. Nicolau Popă 
despre „țările locuite de Români până pe 
t i m p u 1 ă împăratului A u r e 1 i a n ă“ a fostă 
câtă se păta de instructivă, eră legenda „J i p i i“ de 

Carmen Sylva a fostă de totă bine cetită de d-șdra 
Elena D i in i t r i u. — întrunirea procsimă va fi 
Joia viitdre.

(Programa călătoriei archiducelui Rudolfu.) Pro
grama călătoriei prințului R u d o 1 f ă și a princeșei
5 t e f a n i a s’a stabilită definitivă în modula urmă- 
toră: Părechea imperială va pleca din Viena la 14 
Aprile 12 6re 45 minute noptea spre Budapesta, unde 
trenulu sosesce Ia 6 dre 45 minute; după ună inter- 
valtt de ună cuarta de oră, trenulă specială va porni 
mai departe pe linia Segedin-Orșova-Bucurescl-Giurgiă. 
Trenulă va trece prin capitala României la 16 Aprile,
6 dre dimineța, fără a se opri, și la 8 dre va sosi în 
Giurgiu. Aici părechea Imperială ie Yahtul pusă la 
disposițiune de Principele Bulgariei, și va trece Du
nărea la Rusciucă. La 9 dre și jumătate, ună trenă 
speciala va duce părechea Imperială la Varna, unde 
se îmbarcă pe yahtul impărială „Miramare“, unde va 
lua și prândulă. Intrarea în Bosforă va avă locă la 
17 Aprile, 7 dre dimineța și debarcarea în Constan- 
tinopole se va face la 9 dre. Părechia Imperială va 
sta aici 6 dile până la 22 Aprile sera, cândă va pleca 
la Mudonia. Plecarea de aci va avă locă la 24, desă 
de dimineță, și vaporulă va întrâ în Varna în aceeași 
(Ji săra; la 25 dimineța va urma călătoria spre Rus
ciucă, unde înalta păreche va sosi la 2 dre și jumă
tate după amediu și va ave o întrevedere cu Principele 
Bulgariei. Apoi trecândă Dunărea Ia Giurgiu, Moș
tenitorii Tronului Austriacă voră sosi în BucărescI la 
25 Aprile, 9 dre săra, și voră sta aci tdtă diăa de 26. 
La 10 dre sera îșl voră urma călătoria spre Turnu- 
SeverinU, unde se voră îmbarca pe ună vaporă ală 
companiei de navigațiune dunăreană; vaporulă va sosi 
la Belgrad în dimindța de 28. Părechia Imperială va 
sta aici până săra și apoi, prin Seralină și Budapesta, 
se va întdree la Viena.

(Societatea geografică română) s’a întrunită Luni 
seră în adunare generală în sala Senatului. M. S. 
Regele, președintele acestei societăți, a venită Ia 
drele 8'/2. După ce M. S. a distribuita premiile la 
elevii, ce au reușita la concursulu ținutu în Septembre 
trecuta, d. Gr. Tocilescu a vorbita despre geografia 
Daciei. Apoi d. St. Hepites ținu o conferință asupra 
meteorologiei practice. Marții sera, a fosta a doua 
ședință.

(Societatea literară „Petru Maior11) a junimei 
române din Budapesta va arangiâ serata literară-mu- 
sicală Sâmbătă în 15 Martie a. c., în sala otelului 
„Arehiducele Ștefană14 — Strada academiei Nr. I. — 
Inceputulă la 7 dre sera. Comitetulă aranjatorii: Ge- 
rasimă Serbu presidentă. Roniulă Furduiu secretară. 
Membrii : Pachomiu Avramescu, Emiliu Buttyan, Se- 
vastiană Olariu, Aureliu Br. Poppă, Ioană Popoviciu. 
Programa e următdrea: 1. „Cuvcntă de deschidere11 
de preș, societății Dr. George Creniceană. 2. Mișcarea 
limbei române în văcula curentă11 disertație de Ge- 
rasimă Serbu. 3. „OuverturăRuy Blas“ M. Mendelssolm, 
pentru patru mâni, esecutată de ddmna Alecsandrina 
Liuba n. Babeșă și Aurelă Br. Popp. 4. „Secretulă 
pădurei" poesie declamată de însuși auctorulă Pacho
miu Avramescu. 5. a) „Nu te potă uită11 de F. Fran- 
chetti și b) „Visulă meu11 de X., cântate de Dimitriu 
Florescu și acompaniate pe piano de ddmna Alecsan
drina Liuba n. Babeșă. 6. „Incâtă putemă judeca in- 
teriorulă unui oină după esterioră“, disertația de Ro- 
mula Furduiu. 7. „Faust“ de Gounod, pentru violină 
și piano de Alard esecutată de Joan Floriană și Aurelă 
Br. Poppă.

(D-șora Thecdorini.) Noula organă misicală „Doina11 
ne spune, că celebra cântăreță română d-ra Theodorini, 
ale cărei splendide succese au umplută coldnele tutu
rora diarelortt spaniole, a părăsită Madridulă. Se cjice, 
că va veni prin România, apoi va pleca în America, 
unde are angajamente.

(Confesiunile religiose în Cernăuți.) Popolațiunea 
capitalei Bucovinei, care acuma 100 de ani erâ curata 
țeră românâscă, cresce într’ună modă rapidă și popu- 
lațiunea ei după confesiunile religidse se grupăză în 
modula următorii: Romano- și armeno-catolicl sunt 
14,000; greco-catolicl 5800; greco-orientall 9800; 
evangelicl 2500; Israelițl (Jidani) 14,600. Cu toții 
cam 46,700 seu în număra rotunda 47,000 de suflete. 
Din aedstă populațiune Românii sunt mai puțini, 
pentru că din cele 9800 suflete greco-resăritenl partea 
cea mai mare nu sunt Români, ci aceia sunt Ruteni. 
Din acesta conspectă statistică se vede limpede și 
clară, că Românii stau fdrte rău în Cernăuți, capitala 
Bucovinei, ceea ce ne însuflă mare îngrijire pentru 
elementulă românescă.

(Vagabundii în Dobrogea.) Se scrie din Constanța 
„Vocei Covurluilul11: Sub dominațiunea Turciloră în 
Dobrogea nu se aflau Evrei de câtă de sămânță, unde 

și unde câte unuia, și aceia cu fesuri și cealmale. 
îndată ce Dobrogea a trecută în stăpânirea României, 
Evreii c i v i 1 i s a ț I din România și alte țări s’au nă
pustită asupra el, ca niște lăcuste flămânde, cu t6te 
că art. 4 din legea organisării Dobrogel opreșce ca
tegorica de a se pute stabili cine-va în Dobrogea fără 
autorisațiunea administrațiunii. Bine au trăită în Do
brogea și bine le mergea trebșărele,. der vorba Româ
nului, t6te sunt până la o vreme; acăm li s’a împlinită 
și lorii. Prefectura de aici, de și târdiă, der destula 
de timpuriu pentru a curma răulă pănă cândă nu 
prinde rădăcină, a luatu disposițiunl, ca în timpulă 
culă mai scurtă posibilă să isgonescă pe toți vaga- 
bondii din județulă Constanța. Mare trebue să fie 
numărulă loră, de 6re-ce numai din orașulă Constanța 
figureză pănă acum pe listă 135 vagabundl, toți Evrei, 
dintre cari unii voră fi espediațl cu vapbrele de pe 
Dunăre, ăr alții cu cele de pe mare, spre a se duce 
de unde au venită. Ași dori să auiju, că acâstă dis
posițiune se aplică și în județulă Tulcea, care nu 
credă să fi fostă mai norocosă în acestă privință.

(0 carte tipărită de nebuni.) pilele acestea a 
apărută o carte unică în arta tipografică; ea a fostă 
scrisă de ună medică de nebuni, iăr culâsă, tipărită 
și legată chiară de nebuni. Eacă istoriculă acestei 
rare lucrări: In înstitutulă de nebuni Konradsberg din 
Stockholm, se află ună culegătoră tipografă bolnavă, 
spre a cărui distracție se aduseră acolo mai multe 
cutii cu litere și o mașină de tipărită de mână. Una 
alta bolnava vecina cu culegătorul^ arătă ună mare 
înteresă pentru această ocupațiune și culegătorulă în
cepu a i dâ lecțiuni de tipografiă. Nu multă după 
aceasta mai mulți nebuni prinseră gustă la această 
ocupațiune și fură înstruițl cumă trebue de junele cu
legătorii. Mediculă șefă ală institutului, dr. Bjbm- 
strom, încuraja aceste silințe în prevederea, că o 
asemenea ocupațiune este nu numai o distracțiune 
plăcută și folosităre, der încă, ca orl-ce lucrare me- 
chanică regulată, ea putea să aibă o înriurire bine- 
făcătore pentru reinsănetoșarea nenorocițiloril bolnavi. 
Elă stabili deci în înstitutil o tipografia complectă, a 
cărui conducere o încredința unui tipografă sănătosă 
de minte. Acesta adună în giurălă său pe toți bol
navii, cari arătau 6re-care înclinare pentru acesta fela 
de ocupațiune. Prima carte ce eși din această tipo
grafiă, este scrisă de d. dr. Bjornștvom, asupra b6- 
leloră mintale. Această carte are 202 pagini, și atâta 
compunerea câtă și tipărirea și legătura el suntă 
minunate și corespundă la tote cerințele tehnice; în 
fine, dâcă nu s’ar spune pe ea, nici nu și-ar închipui . 
cine-va, că această carte este opera unora nenorociți 
nebuni

Conspeotulu operatiunilorii Institutului de creditu 
și de economir „Albina11 în lunile Ianuarie si Febru
arie 1884.

Intrate:
Niunărariă din 31 Decembre 1883 • • • 57640.60
Depuneri ........... 248169.28
Cambii răscnmpărate........................................ 318143.18
împrumuturi hipotecare și alte împrumuturi 120377.67
Interese si provisiunl • ’............................... 27871.50
Fondulă de pensiuni ........ 77.—
Monetă vendută............................................ 144967.35
Efecte ............................................................... 38831.45
Conturi curente............................................ 46140.57
Diverse.............................................................. 811.59

fi. -1003030.19
E ș i t e :

Depuneri............................... • • • • 187002.02
Cambii escomptate ■ 402881.54
împrumuturi hipotecare și alte împrumuturi 139155.—
Interese pentru depuneri • • 395.83
Contribuțiune și competințe- • • \ • 4829.91
Salarie și spese .... 4533.25
Monetă cumpărată • • 103772.51
Conturi curente • • • 92085.77
Diverse............................... 744.85
Saldo în numărării cu 29 Februariu 1884 67629.51

fl. 1003030.19
S i b i i u, 29 Februariu 1884.
Visarion Romana m. p. /. Lissai m. p.

Directoră esecut. comptabilu.

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 1 Marte v. 1884.

Renta română (5°/0) - Cump • 93>/a vând. 94
Renta rom. amort. (5°/0) 77 95'/5 „ 96
f „ convert. (6°/n) ■ ■ 77 98’/a „ 99
Irnpr. oraș. Buc. (20 1.) 77 32 „ 33
Credit fonc. rurală (7°/0) 77 102’/4 n 1023/4

n » n (5°/o) 77 91s/4 77 *
„ „ urbană (7°/0) • 77 ioi3/4 n 102’/4
„ „ „ (6°'o) •

77 98 n 98'/4
» n n /o) 77 887/s „ 89

Banca națională a României 1388 77
Ac. de asig. Dacia-Rom • 77 381

„ „ „ Națională 77 257’/, 77
Aură..................................... 77 3.90 4°/.
Bancnote austriace contra aură „ 2.09 „ 2.10



Cursulu la bursa de Viena
din 14 Martiu st. n. 1884.

Rentă, de aura ungară 6°/ 122.30. Rentă de aura 4°, „ 
91.70. Rentă de hărthiă 5% 88.60. Imprumutula căilora 
ferate ungare 142.—. Amortisarea datoriei căilora ferate 
de osta ung. (1-ma emissiune) 95.30. dto (Il-a emis- 
siune) 116.25. dto (IlI-a emissiune 100.25. Bonuri rurale 
ungare 100.70. Bonuri cu cl. de sortare 99.75. Bonuri 
rurale Banat-Timișa 100.—. Bonuri cu cl. de sortare 
99.—. Bonuri rurale transilvane 100.—. Bonuri croato- 
slavone 100.—. Despăgubire p. dijma de vina ung. 97.50 
Imprumutula cu premiu ung. 116.75. Dosurile pentru 
regularea Tisei si Segedinului 114.10. Renta de hărtiă 
austriacă 79.75. Renta de arg. austr. 80.90. Renta de 
aura austr. 102.10. Dosurile din 1860 136.—. Acțiunile 
băncei austro-ungare 844.—. Act. băncei de credita 
ungare 326.50. Act. băncei de credita austriace 323.60 
Argintulu —.— Galbinl împărătesei 5.70. Napoleon- 
d’orl 9.61. Mărci 100 împ. germ. 59.20 Dondra 10 
sterlinge 121.50.

Spre sciinfd !
Subscrisul!! aduci! prin acâsta la cunoscința 

onoratului publici!, că am luată în antreprisă 
esploatarea cunoscutelor!! ape minerale dela Ele- 
patacft Acostă esploatare va începe dela l-a 
Aprile viitoru. Dela acestă dată începând!!, aceste 
escelente ape voră incepe a fi manipulate într’ună 
chipu rațională cu totulă deosebită de celă în
trebuințată pănă aci. întrebuințarea de sticle 
ad hoc, solide și de colâre verde închisă va 
face în viitoră posibilă transportarea acestoră 
ape la distanțele cele mai mari fără a li-se 
alterâ întru nimica constitutiunea chemică : ast-1 
felă, că ele voră pute fi întrebuințate ca apă 
de cură întocmai ca la isvorulă loră. Pentru a 
evitâ ori ce fraudă îmi permită a face atentă 
pe on. publică, că sticlele mele de coldre verde 
închisă sunt de ună litru; pe dopă au in- 
scripțiunea: „Neuriehrer S.w, pe periferia cap
sulei de pe dopă : „Elop^tak, N. S.“ și în fine 
pe fundă : „Elbpatak. Neuriehrer. “

Comandele făcute la adresa : Neuriehrer S. 
în Elepatacă le voiu esecutâ cu cea mai mare 
promptitudine.

Prețulă unei lădl ă 50 sticle cu ladă și cu 
sticle cu totă, 8 fi. — prețuia unei lădl cu 25 
sticle 4 fi. 20 cr.

Elepatacă în 1884.
2—20 Cu t6tă stimaXTexxxielxrex S.

65 bucăți numai fi. 8.50.

Tacitei fle masa 4fBBITANNIA
cu marca brevet, a fabricei. 

Auriți, vedeți și ve mirați! 
Unu serviciu verit. englezescu. patent, durabilă 
pentru feliurl și dessertu din argintă de Bri- 
tannia solidă și massivă, care se mai pbte pune intr’o 
categoriă cu argintulu verit. și pentru care garanteză 
în scrisă si după 25 de ani că fiindă întrebuințată 
remâne albu. Acestă garnitură a costată mai înainte 
peste 30 fi. și se vinde acum c’una preță forte redusă.

întrega garnitură constă din următdrele piese :

65 bucăți fi. 15.—
T6te 65 bucăți prov2dută cu marca fabricei de susa, costă 

numai fl. 8.50. "W

6 bucăți cuțite de arginta Britannia bună . . fl. 2.25
6 D furculițe „ „ massive . fl. 1.20
6 n linguri „ „ massive . fl. 1.20
6 n scăunele „ „ fine . . fl. 1.—
1 r lingură de supă „ massivă. fl. 1.10
6 7) linguri de cafea „ massive. fl. 0.70
1 T) lingură de lapte „ massivă. fl. 0.60
6 Ț) cuțite mici de deșerta și copii solide . fl. 2.—
6 Ț) furculițe de deșertă „ massive . fl. 1.—
6 n linguri de argintă-Britannia solide fl. 1.—
6 n păhare pentru oue fine . . fl. 1.20
6- n linguri „ fine . . fl.- -.60
1 n solniță pentru pipera fină . . fl.- -.30
1 r „ pentru sare frumdsă . fl.--.15
1 n tavă de 30 cm. lungime fină . . fl.--.60

Aceste obiecte se trămitu și cu bucata pentru 
prețurile susu arătate, der cela ce comandă tbte 65 
bucățile, le capetă în locu de a da fl. 15 

tote numai pentru 8 fl. 50 cr.
Prafa de curățită pentru argintulă meuBrit. cutia cu 15 cr. 

Admonițiune ! Argintulă de Britania nu mai atunci 
este veritabila dăcă părtă marca de mai susu.
Comandele se efectuesca numai după trămiterea pre
țului seu cu rembursă (Nachnabme) și sunt a se adresa la 

BERTHA ZUCKER’S Biltamsilto-HâiiiiMeiiot 
Wien II., Pfeffergasse Nr. I.

Decă nu convine garnitura se întorcă paralele, 
dovadă că negoțula e reală. — Catalogulu prețuri- 
lora gratis.

Cârculu TIti- Sido!»
Duminecă și Luni mare Representațiă cu programu nou.

Unîculu mod i mai bună și mai eftinu pentru comande!
Articulele și obiectele înșirate aci, se pota 

procura dela firmele cele mai renumite, mai ef
tinu și mai sigură, esclusiva numai prin redac- 
țiunea dela „Nemzetkizi Hirdeto“ (Budapesta 
VII. Kârolykor 7).

Se asigurăză următbrele avantage: 1. Se
trămitu 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 p6te împlini tdte 
lipsele și-și cruță spesele de transporta separata. 
3. Din prețuia articulelortt și obiectelora însem
nate cu ste se iertă 10°/0, er obiecte cu prețu 
peste 10 fl. se trămitu francate. 4. Comandele 
și corespondințele le efectuimtt gratis. Spedi- 
țiunile le efectuesce speditorulu de primulu ranga 
Bela Vajda.

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

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

buna, pentru 42 băle diferite. Nu păte lipsi din 
nici o casă. Prețuia 80 și 40 cr.

Cafea Hungaria de Ant. Szalâdy. Cu efecta 
fărte buna pentru cei ce suferă de stomaea său 
cataru de mațe ș. a. Efecta estraordinaru pentru 
cei ce pătimescu. Neprețuibilă pentru cei sănă
toși. Unu chilo 1 fl. 20 cr.

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

Berea de sănătate de J. Hoff. Butelia 60 cr. 
— Zaharicalele-malata 20 cr. — Estracttt de 
malata 70 cr. — Berea lui B. Strauss pentru 
peptu, pilule răcoritdre și pastile de peptu. După 
tarifă. — Pilule de sănătate carpatine 21 cr. 
din magazinula lui Friedrich. Bune contra tusei, 
scrofulei si durerei de peptu.

Articule de lecuire din magazinula lui Iosifu 
Torâk: Oleu pentru crescerea barbei 2 fl. 60 cr. 
Vas bravais 3 fl. — In deosebi se recomandă:

Esența de ochi de Dr. Debois, apa de 
cura pentru ochi, din Francia cu 
efecta neprețuiverU și spre întărirea ochilorU sănă
toși, în câta nu pdte lipsi din nici o familiă ne- 
incungiuratu de lipsă pentru ochi debili, suferi
tori și preste totu pentru orl-ce bălă de ochi, 
pentru că este recomandată de cei mai renumițl 
medici. Afară de J. Torbk se mai capătă la con- 
ducătorula D. Mtilier, strada Soroksâr 4. Prețuia 
unei sticle 90 cr

Esența de pelinu. Medicină premiată cu me- 
dailia de aura, bună în casă de cataru de intes
tine, în lipsa de apetitu etc. Mestecată cu vina 
roșiu, dă cela mai bunii pelinu. Afară de I. Torok 
se mai pbte capătă la Iacobu MUller (strada 
Rostely — casa propriă) prețuia 
mare (l’/s litră) 3 fl. 50 cr.

Pânză pentru podagristi din
Torok.

Săpună de plante-sultană“

50 cr. Butelia

farmacia lui I.

„wnpuxxu ae uq-quxuaua de Nemencsek,
contra bblelora de piele, pete de ficatu și de 
sdre, mătreța 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. MUller 

Tota de acolo se capetă t6te soiurile de articule 
de toaletă și parfumerii.

„Juno cremă“, compusă din substanțe nestri- 
căcibse, fără minerale, contra petelora de ficata 

Juno pastau face pelea 
reco-

și de s6re 1 fl. 50 cr. „ 
alba ca neua 2 fl.; „Juno pudră“ 60 cr. 
mandată fbrte de institutele chemice din Viena 
și Budapesta. Tbte aceste sunt fdrte căutate.

Vapse nouă ungarică pentru peru, care redă 
coldrea originală, de Tokody, Prețuia 2 fi. 50 cr.

Săpună aromatică Sultană, neincungiurabila 
în odaia de toaletă, efectula recunoscuta, 3 bu
căți 1 fl. de Nemencsik.

Alifia pentru crescerea părului. Secretu fa
miliara a lui R. Hausner. Prețuia 1. fl. 40 cr.

Afară de acestea orl-ce articule de toaletă. 

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

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

Marfe de modă, vestminte.
Marfe de modă si vestminte albe 

pentru bărbați, de D. 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 pentru dame dela 
furnisorii de curte Monasterly și Kuzmik. Vest
minte femeescl de Friedrich, fosta croitoria a lui 
Alter și Kiss.

Ghete (țipicl) din fabrica lui Ștefan Ddrincz, 
pentru bărbați, dame și copii.

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

lî

Diverse.
Se recomândă productele de spirtu, drojdii de 

bere, liqueur, rum și esența de oțetu, din fabrica 
societății Gschwindt. Fabrica și baia : J6zsef- 
văros, Ulldi ut. Magazinula principala: Kăroly 
korut 17, în casa baronului Orczy.

Mobile dela prima societate industrială de 
mobile. Scaunu de excelenția pentru 16 scopuri 
de C. Sclioberl. Srine de’banl, de Fr. Wiese, 
furnisora la curte. Mobile de f e ra, de H. Stitz. 
îmbrăcăminte de pata, dela furnisorula 
curții T. Htlttl.

S t i c 1 ă r ii din fabrica lui Stălzle și fii, din 
fabrica lui B. Kocsik. Recuisite pentru 
c a i de D. Szigeti. Recuisite de gimnas
tică, unelte, petri de m6ră, recuisite de cuină, 
de Geitner și Rausch.

Biliarde și mese de joca de J. Gyongytissy. 
„Ariston* 1* instrumenta musicala ce cântă de 
sine, 25 fl., din magazinula principala. „Orclies- 
t r i o n“ orchestru admirabila, cântă de sine, dela 
1000 fl. în susa, din fabr. princip. Clavire 
din fabric’a lui Dddeczy.

III. Articule de economia și de economia 
casnică.

Fabricatele „Primei fabrice ungă- 
rice de unsă re negră pentru pei“. 
Unsăre negră pentru pei 1 fl. 20 cr. galbină
1 fl. 50 cr. Daca dupla venețiana 60 cr. de 
Nemencsek, furnisorula curții archid. Iosifă. Fur- 
nisora la miliția etc.

Cleia rece universala de Singer pen
tru lipirea vaselora, sticlelortt, lemnelora, pipe- 
lora și a peilora. 20 cr.

Daca de Mosânszky. Curățitora de me- 
tala, de Nemencsek 10 cr. Prava de insecte de

Pusei de venata, pistdle etc. la furnisorula 
de curte Kirner. Recuisite de venata și 
pentru călătoriă, dela T. Kertesz.

Mașîneeconomice, de N. Felier. M a- 
șîne de cusuta de Neidlinger. Instrumente 
necesare pentru măiestrii de Geitner și Rausch.

Cele mai eminente vinuri spume
gă t 6 r e din Francia dela D. MUller, represen- 
tantele firmei Jaques Douis Freres în Budapesta 
Grand vin de la*  couronne 3 fl. 80 cr. Carte 
blanche 1-dre chois 3 fl. 50 cr.

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

Portrete frumosa succese din labo- 
ratoriula lui J. Neumann. Zugrăvite cu cărbune 
3 fl., cu cretă 6 fl., cu oleu (mărimea întrdgă) 
dela 8 fl. în susa. Icânele se predau nevătămate. 
Stîndarte cu portrete pentru alegeri, din labora- 
toriula lui J. Neumann.

Ducrurl de gravură, sigile, stampilii, 
maree de sigilu, monograme, cu prețuiri cela mai 
eftina.

I
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Din farmacia lui Faczânyi se capătă ur- 
mătbrele articule de lecuire: I. Muștarula 
dulce de Fâczânyi Cu efecta straordinara și 
eminenta sigura contra catarului, guturala de mațe 
și de stomaea etc. în casa de lipsă de apetita, 
recunoscuta de mai mulțl cu recomandațiunl nu- 
merâse, veritabile și sincere. Prețuia : 1 fl. său 
50 cr. — 2. S ă p u n a F h e n i 1, cela mai buna 
săpuna de lecuire 1 fl. — 3. Rachiu sărata 
în composițiunea cea mai veritabilă, unicula cu 
efecta sigura, 80 și 40 cr. — 4. H â r t i ă con
tra rheuiftei, vindecă momentan orl-ce durere 
de dinți, capa și rheumă.

“î
' *1
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C’una cuventu, orice obiecta și articula, se 
prepară și trămite conformii tarifei tipărite.

PrimulU locit centralii de speduire a tuturora 
productelora, articlelora și fabricatelortt de esporttt 
din Ungaria (vin de Tocai, menes, din ținutulu 
Balaton, prin D. Vomossy, bere de KtSbănya, dela 
Dittrich și Gottschlig, pipe de Semnitz dela F. 
Heller fertt unguresca, oțel etc. dela P. C. Vad- 
hus, lampe, hârtia, săpuna, paprică (ardeiu) de 
Seghedinu etc.) procurându-le tbte dela isvbrcle 
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 :

„Nemzetkozî Hirdetd.“ 
(Budapesta VII. Kăroly korut 7.) 

Efectuire promptă, onorabilă și grabnică.
4—7
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Editoru: Iacobu Mureșianu. Redactorii responsabilă : Dr. Aurel Mureșianu.
Tipografia: Ioană Gott și fiitî Henrică.

9


